
 

 
ASSOCIAÇÃO   ALMATER  

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

 
 

Jundiaí,   10   de   janeiro   de   2020.  
 
 

À   Unidade   de   Gestão   de   Assistência   e   Desenvolvimento   Social   -   UGADS   
 
Ref…   Termo   de   Fomento   nº   07/2018    -   Projeto   Crescer   
 

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

1   -   Protocolo   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


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 PELA ENTIDADE:  EDMILSON IMPERATO
CPF: 112.160.108-11
OBJETO DO TERMO DE FOMENTO Nº 07/2018 PROJETO CRESCER: Desenvolvimento de atividades ou ações que auxiliem na promoção, proteção e defesa 
dos direitos das crianças e adolescentes, nos termos da Lei Federal nº 8.069/1990.
EXERCÍCIO:   NOVEMBRO/2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2018 28/12/2018 01/01/2019 à 31/12/2019 R$150,000.00

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$)

09/11/2019 R$12,425.89 08/11/2019 9649152 R$12,425.89

(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR R$33,122.04
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO R$12,425.89

(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS R$68.72
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) R$0.00

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) R$45,616.65

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL R$0.00
(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) R$45,616.65

(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 novembro/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$7,514.63 R$441.82 R$6,883.00 R$7,324.82 R$631.63
Recursos Humanos (6) R$4,990.00 R$0.00 R$4,990.00 R$4,990.00 R$0.00
Despesas com contabilidade R$127.24 R$127.24 R$0.00 R$127.24 R$127.24
Material de papelaria, jogos e livros R$382.89 R$0.00 R$382.89 R$382.89 R$0.00

TOTAL R$13,014.76 R$569.06 R$12,255.89 R$12,824.95 R$758.87

(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 45,616.65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) 12,824.95 
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] 32,791.70
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO 0.00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) 32,791.70

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

Jundiaí, 31 de dezembro 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 DE NOTAS FISCAIS/DOCUMENTOS

DATA 
DOCTO DOC. RAZÃO SOCIAL NATUREZA OPERAÇÃO VALOR 

TOTAL
VALOR 

MUNICIPAL
13/11/2019 NF 49 Clívea Rafaela arberi Moreira Oficina de empreendedorismo - Escola de Pais R$750.00 R$750.00
21/11/2019 NF 00.047.117 Atacadão S.A. Compra materiais de papelaria R$189.00 R$189.00
27/11/2019 NF 010996 Livraria Leirura Ltda Compra materiais de papelaria R$193.89 R$193.89
28/11/2019 NF 32 Juliana Cardoso De Marchi Oficineira Escola de Pais R$300.00 R$300.00
28/11/2019 NF 39 Narrinam Camargo Lima Serviços administrativos R$2,800.00 R$2,800.00
28/11/2019 NF 176 Angela Maria Monteiro Oficina arteterapia R$640.00 R$640.00
28/11/2019 NF 279 Santos e Santos consultores em qualidades LTDA Supervisão em psicopedagogia R$500.00 R$500.00
28/11/2019 Holerite Maria Marta Ferreira Psicopedagoga R$2,940.17 R$2,687.00
28/11/2019 Holerite Maria Marta Ferreira - Pagto 13º salário 1ª parcela Psicopedagoga R$1,146.00 R$1,146.00
28/11/2019 Holerite Priscila Cristina e Silva Psicóloga R$2,276.90 R$2,087.00
28/11/2019 Holerite Priscila Cristina e Silva - Pagto 13º salário 1ª parcela Psicóloga R$963.00 R$963.00
05/12/2019 Boleto nº 891 Escritório Comercial Macieira SS LTDA Despesas com contabilidade R$250.00 R$127.24
07/12/2019 Guia de Recolhimento FGTS referente 11/2019 Encargos Sociais R$1,288.70 R$536.72
20/12/2019 Guia de Recolhimento IRRF referente 11/2019 Encargos Sociais R$85.27 R$27.82
24/12/2019 Guia de Recolhimento PIS referente 11/2019 Encargos Sociais R$161.09 R$67.09

TOTAL R$14,484.02 R$13,014.76

Numero de documentos relacionados: 15
Total de despesas comprovadas: R$14,484.02
Total de despesas comprovadas Municipal: R$13,014.76

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

Jundiaí, 31 de dezembro de 2019.

EDMILSON IMPERATO
Presidente da Associação Almater

Rua Zuferey 47, Jardim Pitangueiras, CEP 13.202-420, Jundiaí
email:  institucional@associacaoalmater.com.br



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 E CEP: Rua Zuferey, nº 47 - Jardim Pitangueiras - CEP: 13.202-420
MUNICIPIO:  Jundiaí/SP
OBJETO DO TERMO DE FOMENTO Nº 07/2018 PROJETO CRESCER: Desenvolvimento de atividades ou ações que auxiliem na promoção, proteção 
e defesa dos direitos das crianças  e adolescentes, nos termos da Lei Federal nº 8.069/1990.

DATA Nº DOC. HISTÓRICO DÉBITO R$ CRÉDITO R$ SALDO R$
R$32,461.64

03/12/2019 9.649.152 Transferência do Repasse - Referente novembro/2019 R$0.00 R$12,425.89 R$44,887.53
08/11/2019 613.570.000.038.547 Guia FGTS - Referente outubro/2019 R$368.00 R$0.00 R$44,519.53
08/11/2019 613.570.000.038.547 DARF PIS - Referente outubro/2019 R$46.00 R$0.00 R$44,473.53
08/11/2019 613.570.000.038.547 DARF IRRF - Referente outubro/2019 R$27.82 R$0.00 R$44,445.71
08/11/2019 613.570.000.038.547 Escritório Comercial Macieira SS LTDA R$127.24 R$0.00 R$44,318.47
14/11/2019 111.401 Clívea Rafaela - Oficina de empreendedorismo - Escola de Pais R$750.00 R$0.00 R$43,568.47
14/11/2019 813.181.200.436.754 Tarifa DOC/TED Eletrônico R$10.45 R$0.00 R$43,558.02
21/11/2019 93.662 Atacadão S.A.- Compra Materiais de Papelaria R$189.00 R$0.00 R$43,369.02
27/11/2019 179.278 Livraria Leitura LTDA R$193.89 R$0.00 R$43,175.13
28/11/2019 610.340.000.115.650 Juliana De Marchi - Referente novembro/2019 R$300.00 R$0.00 R$42,875.13
28/11/2019 112.801 Narrinam Camargo Lima - Referente novembro/2019 R$2,800.00 R$0.00 R$40,075.13
28/11/2019 112.802 Maria Marta Ferreira - Referente novembro/2019 R$2,687.00 R$0.00 R$37,388.13
28/11/2019 112.803 Maria Marta Ferreira - Pagto 13º salário 1ª parcela R$1,146.00 R$0.00 R$36,242.13
28/11/2019 112.804 Priscila Cristina e Silva - Referente novembro/2019 R$2,087.00 R$0.00 R$34,155.13
28/11/2019 112.805 Priscila Cristina e Silva - Pagto 13º salário 1ª parcela R$963.00 R$0.00 R$33,192.13
28/11/2019 823.321.200.615.942 Tarifa DOC/TED Eletrônico R$10.45 R$0.00 R$33,181.68
28/11/2019 823.321.200.615.943 Tarifa DOC/TED Eletrônico R$10.45 R$0.00 R$33,171.23
28/11/2019 823.321.200.615.944 Tarifa DOC/TED Eletrônico R$10.45 R$0.00 R$33,160.78
28/11/2019 823.321.200.615.945 Tarifa DOC/TED Eletrônico R$10.45 R$0.00 R$33,150.33
28/11/2019 823.321.200.615.946 Tarifa DOC/TED Eletrônico R$10.45 R$0.00 R$33,139.88
29/11/2019 112.901 Angela Maria Monteiro - Referente novembro/2019 R$640.00 R$0.00 R$32,499.88
29/11/2019 112.902 Santos e Santos Consultores em qualidade - Referente novembro/2019 R$500.00 R$0.00 R$31,999.88
29/11/2019 823.331.200.424.341 Tarifa DOC/TED Eletrônico R$10.45 R$0.00 R$31,989.43
29/11/2019 823.331.200.424.342 Tarifa DOC/TED Eletrônico R$10.45 R$0.00 R$31,978.98

Rendimento de aplicação R$0.00 R$68.72 R$32,047.70

TOTAL R$12,908.55 R$12,494.61 R$32,047.70

Jundiaí,  31 de dezembro de 2019.

EDMILSON IMPERATO
Presidente da Associação Almater

Rua Zuferey 47, Jardim Pitangueiras, CEP 13.202-420, Jundiaí
email:  institucional@associacaoalmater.com.br





Extrato investimentos financeiros - mensal

G33310084215277619
10/12/2019 08:54:19

Cliente
Agência 3570-X
Conta 38262-0 ASSOCIACAO ALMATER
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

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

31/10/2019 SALDO ANTERIOR 29.601,36 1.386,798700
08/11/2019 APLICAÇÃO 2.221,62 104,010054 21,359665735 1.490,808754
29/11/2019 COBRANÇA DE IR 49,25 2,302239 21,392214803 1.488,506515

Aplicação 14/08/2019 9,07 0,423986
Aplicação 22/08/2019 22,43 1,048512
Aplicação 11/09/2019 17,27 0,807303
Aplicação 08/11/2019 0,48 0,022438

29/11/2019 SALDO ATUAL 31.842,45 1.488,506515 1.488,506515

Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 29.601,36
APLICAÇÕES (+) 2.221,62
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 68,72
IMPOSTO DE RENDA (-) 49,25
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 19,47
SALDO ATUAL = 31.842,45

Valor da Cota
31/10/2019 21,345100607
29/11/2019 21,392214803

Rentabilidade
No mês 0,2207
No ano 3,6518
Últimos 12 meses 3,9945

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

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



 

 

ASSOCIAÇÃO   ALMATER  
Fundada   em   31   de   março   de   2012  

CNPJ   n.   15.670.588/0001-68  
 

 
RELATÓRIO   DE   ATIVIDADES   -   PROJETO   CRESCER  

REFERENTE   AO   MÊS   DE   NOVEMBRO/2019  

 
Em  novembro  os  atendimentos  e  intervenções  nas  áreas  da  psicologia,           

psicopedagogia  e  arteterapia  se  sucederam  ao  longo  do  mês,  dando  continuidade            

a  dinâmica  pré  estabelecida  nos  meses  anteriores  conforme  especificidade  em           

cada  área  de  atendimento,  objetivando  sempre  uma  proposta  de  trabalho  que  vá             

ao  encontro  das  necessidades  de  cada  criança,  no  que  tange  às  questões  de              

aprendizagem  e  comportamentos  esperados,  tendo  como  forma  de  princípio  as           

questões   apresentadas   quando   de   entrada   no   projeto.  

Aplicação  do  teste  TDE  -  Teste  de  Desempenho  Escolar,  de  Lilian  Milnitsky             

Stein,  junto  às  crianças Davi  Kaique  da  Silva ,  obtendo  Escores  inferiores  em             

Escrita  e  Aritmética  e  médio  inferior  em  Leitura,  e  de Isaac  José  da  Cruz  Silva ,                

obtendo   Escores   médios   inferiores   em   todas   as   áreas:   Escrita,   Aritmética   e   Leitura.  

As  avaliações  individuais  em  Psicopedagogia  com  a  especialista         

sucederam-se   no   mês   também,   assim   como   o   encontro   de   pais   na   Escola   de   Pais.  

No  mês  de  novembro  ainda,  recebemos  algumas  inclusões  de  crianças           

para  a  entrada  no  projeto,  para  alcançar  a  meta  estabelecida,  conforme            

mencionado   no   relatório   de   agosto/2019.  

Quanto  às  formações  junto  ao  corpo  docente,  as  mesmas  foram  concluídas            

em   outubro/2019,   cumprindo   o   proposto   do   projeto.  

Referente  às  formações,  tivemos  o  respaldo  das  gestoras  da  unidade           

escolar,  pontuando  como  experiências  positivas  que  muito  contribuíram  para  as           
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práticas   das   professoras   em   sala   de   aula.  

Procuramos  neste  mês  focar  nas  ações  conclusivas  do  projeto.  O           

encaminhamentos  externos  (especialistas  e  especialidades),  fora  uma        

preocupação  muito  grande  da  equipe,  uma  vez  que,  não  tendo  mais  o  projeto  a               

criança   poder    dar   continuidade   aos   atendimentos.  

 Visitas  domiciliares,  foram  ações  que  desenvolvemos  junto  aos  alunos           

faltosos,  no  sentido  de  compreendermos  as  questões  envolvidas  e  poder  orientar  e             

intervir.   

Reuniões   semanais   de   equipe   e   de   rede   aconteceram   também.  

Abaixo,  os  relatos  das  profissionais  dos  atendimentos  e  ações          

desenvolvidas   ao   longo   do   mês:   

 

AÇÕES   COMUNITÁRIAS  

Aconteceram  duas  reuniões  neste  mês,  uma,  a  extraordinária  no  Paço           

Municipal  de  Jundiaí,  na  sala  da  Situação,  tendo  como  pauta  às  questões             

apresentadas  na  reunião  anterior  de  rede  com  a  presença  do  Sr.  Prefeito,  bem              

como  a  apresentação  do  planejamento  realizado  para  a  região  do  São  Camilo  e  as               

ações  a  curto  e  médio  prazos  para  o  território.  Ações  estas  visando  acessibilidade,              

espaços  de  convivência  e  esporte,  mobilidade  e  moradia  dentro  do  bairro.  Dentre             

as  diversas  ações  estão  a  Horta  Comunitária,  viaduto  embaixo  da  rua  João             

Pinheiro,  possibilitando  acesso  ao  São  Camilo  pelo  Jardim  da  Fonte;  o  Platô  de              

contenção  onde  serão  implantados  espaços  para  a  prática  de  esporte,  bem  como  o              

elevador   que   vai   ligar   a   rua   nova   à   rua   José   Maria   Witacher.  
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A  segunda  reunião  aconteceu  no  CRAS,  onde  pudemos  retomar  os           

assuntos  da  reunião  extraordinária  e  outros,  como  o  plantio  de  árvores  com  agenda              

para  o  dia  21/11,  onde  todas  as  escolas  foram  convidadas  a  participarem,  a  EMEB               

Deodato  Janski  dispensou  uma  sala  do  5º  ano  para  a  participação.  Uma  oficina  do               

projeto  The  Kings  em  parceria  com  a  Associação  Almater,  onde  os  alunos  foram              

convidados  na  execução  dos  desenhos  para  serem  grafitados  no  viaduto.  Na            

EMEB  Deodato,  o  CIC  -  Centro  de  integração  à  cidadania,  ação  a  ser  desenvolvida               

no  dia  10/12,  aliado  à  reunião  de  pais.  A  preocupação  da  exclusão  de  salas,  mais                

especificamente  as  salas  de  6º  anos  na  EE  Maria  José  Maia  de  Toledo,  foi               

colocado   pelo   vice   diretor,   entre   outros   assuntos.  
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Visita  ao  equipamento  CRJ  -  Centro  de  Reabilitação  de  Jundiaí.  Neste            

encontro,  foi  possível  conhecer  o  espaço  físico  e  toda  a  dinâmica  de  atendimentos              

e   áreas   atendidas.  

O  acesso  ao  equipamento  se  dá  em  duas  frentes  de  convênio:  saúde  e              

educação.   

Pela  Saúde,  as  áreas  atendidas  são:  Fisioterapia,  Fonoaudiologia,Terapia         

Ocupacional,    Psicoterapia.,   Psicomotricidade   e   Neuropediatria.  

O  convênio  pela  Educação  se  dá  pelo  SATE  -  Serviço  de  Atendimento             

Terapêutico   Especializado.  

São   atendidas   290   crianças   do   1º   ao   5º   anos.  

O  processo  de  entrada  se  dá  pela  avaliação  social,  e  as  crianças  são              

avaliadas   por   todas   as   áreas  
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Os  atendimentos  são  individuais  e  grupais,  com  duração  de  45  minutos  a             

sessão  e  com  duração  de  aproximadamente  de  2  anos  aproximadamente  o            

tratamento.  

Segundo  o  coordenador,  há  muitas  faltas  das  crianças  pois  as  famílias  vêm             

de  longe;  nota  -  se  uma  maior  participação  nas  oficinas,  pois  as  crianças  ficam               

durante   uma   hora   somente.   

Nestas  oficinas  que  acontecem  às  quintas-feiras,  há  um  acompanhamento          

multidisciplinar:   Psicopedagogia,   Psicologia   e   Psicomotricista.  

O  equipamento  não  trabalha  com  fila  de  espera,  pois  quando  a  criança  tem              

alta,  eles  comunicam  o  DEIN  (Departamento  de  inclusão),  da  Secretaria  de            
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Educação   para   que   sejam   enviados   novas   crianças.  

 

REUNIÕES   MULTIDISCIPLINARES  

Em  novembro,  as  discussões  foram  em  torno  do  fechamento  do  projeto:            

encaminhamentos  externos,  visitas  domiciliares,  a  apresentação  das  crianças  no          

dia   10/12.  

Fechamento  das  avaliações  psicopedagógicas,  bem  como  as  devolutivas         

para   as   gestoras   e   professoras   quanto   às   orientações.  

 

ATENDIMENTO   -    PSICOPEDAGÓGICO  

Grupo  I  (  crianças  de  7/8anos): Tivemos  a  entrada  de  duas  crianças             

neste  grupo:  Davi  Kaique  e  Guilherme  Henrique.Trabalhamos  com  jogos  “Quarto”  e            

“Memória”,  e  com  poesias  de  Cecília  Meireles,  as  crianças  gostam  muito  deste             

gênero   textual.  

Grupo  II  (crianças  de  8/9  anos): Estiveram  muitos  agitados  neste  mês  o             

grupo.   Ryan   esteve   presente   neste   mês.  

Grupo  III  (crianças  de  9/10  anos):  Teve  muitas  ausências  neste  mês,            

Samira  fora  a  mais  presente  e  pudemos  desenvolver  atividades  sistematizadas           

com   os   encontros   consonantais.  

Grupo  IV: Demos  continuidade  nas  atividades  de  sistematização  quantos          

ao   erros   de   ortografia   conforme   a   necessidade   de   cada   criança.   

 

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

 

 



 

 

ASSOCIAÇÃO   ALMATER  
Fundada   em   31   de   março   de   2012  

CNPJ   n.   15.670.588/0001-68  
 

 
Grupo  V  -  (crianças  de  11/12  anos): Trabalhamos  com  jogos  e  atividades             

sistematizadas   em   leitura   e   interpretação   de   texto.  

Atendimentos   individuais:  

Lucas  Gonçalves  Guilhermino: Lucas  retorna  após  visita  domiciliar.         

Segundo  a  mãe  ele  está  dando  problemas  de  comportamento  na  escola  atual             

também  e,  embora  tenha  orientado  ele,  o  mesmo  vem  encontrando  dificuldades  em             

levantar  cedo.  A  saber  um  pouco  mais  da  criança,  sua  forma  de  viver  no  dia  a  dia,                  

a   mãe   informou   de   que   o   mesmo   gosta   de   desenhar.  

Tendo  esta  informação  importante,  pude  intervir  junto  aos  profissionais  do           

projeto  “  The  Kings”  -  projeto  este  do  território  também,  a  possibilidade  de  incluí-lo               

no  projeto,  e  tivemos  o  retorno  positivo  e  os  profissionais  entrarão  em  contato  com               

a   mãe.  

Rafael  Roque  Basiliano: Trabalhamos  com  um  curta-metragem  “  The          

Easy”,  este  curta  convida  a  pensar  sobre  a  importância  do  esforço  na  vida.  A               

história  é  sobre  uma  menina  cuja  boneca  faz  o  seu  dever  de  casa  para  poder                

dedicar-se  ao  que  mais  gosta:  brincar.  No  entanto,  as  consequências  de  sua  falta              

de  esforço  aparecerão  em  breve.  Uma  oportunidade  única  para  ensinar  as  crianças             

a   se   esforçarem   todos   os   dias   para   aprender,   amadurecer   e   se   destacar.  

Rafael  pode  dar  retorno  sobre:  “Ele  cresceu  pois  está  aprendendo  e  o  outro              

está   ficando   pequeno   porque   não   está   aprendendo”.  

Pedro  Henrique  C.  Silva: Pedro  não  teve  aproveitamento  nenhum  pois           

faltou   à   quase   todos   os   atendimentos.  

Danilo  Fernando  da  Conceição: Pudemos  realizar  o  jogo  “Quarto”  e  este            
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não  o  conhecia.  Após  lermos  as  regras  e  dar  inicio  no  jogo  este  pode  jogar  mas  tão                  

logo  perdeu  o  interesse.  Trabalhamos  com  o  jogo  da  memória  também.            

Comumente  Danilo  não  se  expressa,  dificilmente  responde  ao  que  lhe  é            

perguntado.  Tentamos  por  diversas  vezes  conversar  com  a  mãe,  mas  a  mesma             

não  comparece.  Em  discussão  em  equipe,  vamos,  juntamente  com  a  família,            

encaminhar   para   o   CAPSij   (Centro   de   Atenção   Psicossocial   Infanto   Juvenil).   

Fabricio   O.   Matos:     não   compareceu   a   nenhum   atendimento.  

Davi   Willian   Lopes   Faria:    não   compareceu   a   nenhum   atendimento.  

Em  novembro  demos  início  aos  ensaios,  tanto  para  com  as  crianças  do             

período  da  manhã,  como  para  com  as  crianças  do  período  da  tarde.  Estipulamos              

um   único   horário   concentrando   assim   todas   num   único   horário.  

 

ATENDIMENTO   -   PSICOLOGIA  

Para  esse  mês  o  tema  abordado  no  grupo  de  psicologia  foi            

“Preconceito/Diversidade”,  cujo  objetivo  é  –  provocar  reflexões  sobre  as  diferenças           

contribuindo   para   a   melhoria   das   relações   interpessoais.  

No  primeiro  encontro  do  mês,  para  o  período  da  manhã  e  da  tarde,  foi               

utilizado  o  desenho  animado:  “Leão  e  o  Rato”,  que  retrata  bem  a  importância  em  se                

conhecer  melhor  as  pessoas  antes  de  julgá-la  e  o  respeito  às  diferenças.  Em              

seguida  pintaram  o  bonequinho  que  dará  as  mãos  aos  bonequinhos  de  todas  as              

crianças.  Simbolizando  a  união  de  todos  independente  das  diferenças.  As  crianças            

refletiram   e   participaram   bastante.  
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No  segundo  encontro  do  período  da  manhã  vieram  apenas  duas  meninas            

que  não  haviam  vindo  no  primeiro  encontro.  Então  foi  passado  a  elas  a  mesma               

atividade.  Ao  concluir  a  bonequinha  uma  das  meninas  logo  fez  com  que  sua              

boneca  desse  a  mãozinha  para  a  boneca  da  outra  menina,  demonstrando  que  o              

objetivo  dessa  atividade  foi  atingido.  No  período  da  tarde  as  crianças  que  não              

vieram  no  encontro  anterior  fizeram  a  pintura  do  bonequinho  e  as  crianças  que              

não   haviam   concluído   a   pintura   o   fizeram   nesse   encontro.  

No  terceiro  encontro  do  mês  para  os  períodos  da  manhã  e  da  tarde  foi               

realizada  a  leitura  do  livro  “Tudo  bem  ser  diferente”.  No  período  da  manhã  correu               

tudo  bem,  mas  as  crianças  do  período  da  tarde  estavam  bastante  agitadas.             

Nenhuma   criança   compareceu   nos   dois   últimos   grupos   devido   chuva   forte.  

 Duas  crianças  iniciaram  no  encontro  seguinte.  Elas  pintaram  o  bonequinho  e  as             

demais   pintaram   o   desenho   Mundo   da   Diversidade   e   conversamos   sobre   o   tema.  

 Na  última  semana  de  novembro,  na  quarta  e  na  sexta,  iniciamos  os  ensaios              

para  a  apresentação  na  festa  de  encerramento  do  projeto.  Foi  montado  com             

cronograma  de  ensaio  de  modo  que  todas  as  crianças  do  período  da  manhã              

viessem  no  mesmo  horário  e  as  crianças  do  período  da  tarde  também,  todos  num               

único  horário.  As  crianças  do  período  da  manhã  irão  recitar  uma  poesia:  As              

Borboletas  de  Vinicius  de  Moraes.  As  crianças  do  período  da  tarde  irão  apresentar              

um  teatro  sobre  os  sentimentos.  As  crianças  do  período  da  tarde  são  bastante              

agitadas,  apresentam  dificuldade  de  concentração.  A  grande  maioria  são  meninos           

e   eles   se   agridem   bastante.  

Acredita-se  que  fora  alcançado  o  objetivo  dos  grupos  de  psicologia.  As            

crianças  refletiram  sobre  o  respeito  às  diferenças  e  o  preconceito.  Durante  os             
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ensaios   também   foi   pontuado   várias   vezes   a   importância   do   respeito.  

A  assistente  social  e  psicóloga  realizaram  visita  domiciliar  à  família  de  uma             

das  crianças  que  passa  por  atendimento  individual  no  período  da  tarde,  cujo  intuito              

era  conversar  sobre  as  inúmeras  faltas  que  a  criança  apresenta  e  a  aparência              

apática  e  distante  da  criança.  Faríamos  o  encaminhamento  da  criança  para  uma             

avaliação  no  CAPSij  (Centro  de  Atenção  Psicossocial  Infanto  Juvenil).  Ao           

chegarmos  à  residência  fomos  recebidas  pela  avó  materna  que  nos  informou  que             

recentemente  a  mãe  da  criança  havia  mudado  para  o  bairro  próximo  onde  estaria              

morando  com  o  companheiro,  pai  da  filha  mais  nova.  A  avó  nos  informou  também               

que  a  criança  chega  da  escola  e  vai  para  a  casa  da  mãe  retornando  a  noite  para  a                   

residência  da  avó.  Orientamos  a  avó  a  pedir  para  a  filha  comparecer  no  Centro               

Comunitário  para  conversarmos  e  realizarmos  o  encaminhamento.  Nesse  dia  a           

criança   teria   atendimento   individual,   porém   não   compareceu.  

 Participamos   de   quatro   reuniões   de   equipe   ampliada.  

 A  assistente  social  havia  agendado  anamnese  com  a  mãe  de  uma  criança             

para   iniciar   os   atendimentos,   porém   a   mãe   não   compareceu.  

 Nesse  mês  foi  aplicado  o  TDE  (Teste  de  Desempenho  Escolar)  em  uma             

criança   para   início   no   Projeto   crescer.  

 Quanto  aos  atendimentos  individuais  uma  das  crianças  atendida  no  período           

da  tarde  compareceu  a  apenas  um  atendimento  neste  mês,  apesar  de  enviarmos             

mensagens  para  a  mãe  lembrando-a  do  atendimento.  Uma  das  crianças  do            

período  da  manhã  que  tinha  presença  assídua  aos  atendimentos  não  veio  aos             

atendimentos  individuais  neste  mês.  Conversado  com  sua  irmã  a  respeito  das            

faltas,  porém  esta  não  soube  dizer  o  motivo.  Outra  criança  que  vinha  faltando              

 

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

 

 



 

 

ASSOCIAÇÃO   ALMATER  
Fundada   em   31   de   março   de   2012  

CNPJ   n.   15.670.588/0001-68  
 

 
bastante  voltou  a  frequentar  após  a  mãe  receber  a  visita  domiciliar  da  assistente              

social   e   da   psicopedagoga   do   projeto.   

 

ATENDIMENTO   ARTETERAPIA  

O  trabalho  desenvolvido  durante  o  mês  de  novembro  ficou  bem  mais            

disciplinado  devido  a  nova  estrutura  dos  grupos  apresentarem  menor  número  de            

crianças.  Acredito  que  essa  nova  proposta  trouxe  a  todos  muitos  benefícios.  As             

crianças  puderam  dispor  de  melhor  espaço  físico  e  ambiente  mais  tranquilo  para             

desenvolverem   as   atividades   propostas.   

Pude  priorizar  o  atendimento  individualizado  e  assim  com  mais  critério  de            

análise  interpretar  melhor  certos  comportamentos  do  grupo  que  se  mostraram           

bastante  relevantes  nesse  período.  O  trato  pessoal  entre  si  estava  bastante  hostil  e              

ofensivo  e  resolvi  propor  trabalhos  que  trouxessem  oportunidades  de  integração,           

escuta  e  reflexão  sobre  as  questões  pertinentes.  Todos  temos  qualidades  e            

virtudes  e  o  desafio  proposto  foi  encontrar  nos  amigos  pontos  positivos  e  revelar              

criativamente  na  confecção  de  um  cartão  pessoal  que  seria  entregue  pelo  grupo  a              

cada  um  individualmente.  No  desenvolvimento  desse  trabalho  percebi  a  facilidade           

que  temos  em  expor  apenas  os  pontos  negativos  e  não  reconhecer  as  virtudes  no               

outro.  Refletimos  bastante  a  respeito  dos  porquês  dessas  nossas  atitudes  e            

acredito  que  tenha  impactado  positivamente  a  vida  de  todos  nós.  Reconhecer  o             

que  o  outro  tem  de  bom  também  fez  enxergarmos  a  possibilidade  da  existência  de               

muitas   virtudes   em   nós   mesmos.  

Também  nesse  mês  demos  início  a  confecção  de  máscaras  com  a  técnica             

de  papietagem  que  utilizaremos  em  nossa  apresentação  de  encerramento  das           

 

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

 

 



 

 

ASSOCIAÇÃO   ALMATER  
Fundada   em   31   de   março   de   2012  

CNPJ   n.   15.670.588/0001-68  
 

 
atividades  deste  ano.  Foi  proposto  uma  esquete  com  os  alunos  do  período  da              

tarde  em  que  pudemos  contar  com  a  colaboração  de  nosso  professor  de  teatro              

sugerindo  aos  grupos  dinâmicas  de  expressão  dos  sentimentos  resultando  em  uma            

apresentação  teatral  que  está  sendo  ensaiada  com  todos  os  grupos  em  dias  e              

horários   específico.  

Com  os  grupos  da  manhã  está  sendo  ensaiado  uma  apresentação  com  a             

poesia   “As   borboletas”   de   Vinícius   de   Moraes.   

As  crianças  “abraçaram”  a  ideia  de  uma  apresentação  como  resultado  de            

nossa  jornada  e  estão  bastante  empolgados  para  concretizar  esse  trabalho  de            

final  de  ciclo.  As  apresentações  estão  marcadas  para  serem  apresentadas  no  dia             

10/12  às  18:30  quando  realizamos  nossa  confraternização  e  encerramento  das           

atividades   com   nossas   crianças.  

 

CAPOEIRA  

Neste  mês  a  professora  deu  continuidade  às  atividades  lúdicas  de           

Capoeira,  com  ênfase  nas  atividades  que  mais  despertaram  a  atenção  das            

crianças.  

Dinâmicas   utilizadas  

As  brincadeiras  com  bola  e  movimentos  de  Capoeira  foram  as  que  mais             

despertaram   a   atenção   dos   alunos   e   muito   pedidas   por   eles   em   todas   as   aulas.  

Uma  novidade  nesse  mês,  que  as  crianças  gostaram  muito,  foi  a  atividade             

com  bexigas.  Outra  dinâmica  que  eles  gostam  bastante  é  a  brincadeira  de             

“Corre-Cotia”,  inclusive  eles  fizeram  questão  de  cantar  a  música  como  pede  a             
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brincadeira,   sem   a   professora   mencionar.  

 

Sempre  a  parte  lúdica,  o  brincar  é  algo  que  desperta  a  atenção,             

concentração   e   dedicação   deles.  

Outra  atividade  desenvolvida  foi  da  musicalidade  e  instrumentalização,  em          

todas  as  aulas  a  professora  trabalhou  com  músicas  infantis  de  Capoeira  e             

instrumentos,  nesse  mês  foi  utilizado  apenas  o  pandeiro.  As  crianças  demonstram            

grande   entusiasmo   ao   tocar   pandeiro.  

Neste  mês  a  professora  também  ensaiou  a  apresentação  de  Capoeira  para            

o   final   do   projeto,   momento   em   que   Mestre   Pássaro   participará.  

Evolução  

A  questão  da  lateralidade  continuou  a  ser  trabalhada  neste  mês,  a            

professora  notou  o  entendimento  da  maioria  das  crianças  com  relação  ao  lado             

direito   e   lado   esquerdo.  

Nas  atividades  com  pandeiro  a  professora  notou  grande  habilidade  das           
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crianças  que  executam  os  toques  com  precisão  e  rapidez,  inclusive  já  praticam             

outros  toques,  além  do  passado  pela  professora.  Na  última  aula  Rafael            

demonstrou  um  toque  com  perfeição  e  ensinou  o  amigo  Adryel  que  conseguiu  fazer              

o   toque   com   grande   agilidade.   

História   da   Capoeira  

Outra  dinâmica  repetida  pela  professora  foi  com  questão  aos  vídeos,  o            

Mestre  Pássaro  gravou  um  novo  vídeo  apresentando  a  academia  dele  de            

Capoeira,  a  professora  mostrou  aos  alunos  e  depois  eles  gravaram  vídeos  para  o              

Mestre,  a  professora  levou  uma  máquina  profissional  para  isso.  Eles  gostaram            

bastante   de   manusear   a   máquina   e   poder   filmar   seus   amigos.  

Nas  aulas,  a  professora  usava  palavras  que  remetesse  a  história  dos            

negros  e  a  Capoeira,  a  palavra  Quilombo  foi  utilizada  muitas  vezes  como  “voz  de               

comando”   para   mudar   de   atividade,   ela   explicou   o   significado   aos   alunos.  

Comportamento  

Nas  duas  primeiras  aulas  as  crianças  estavam  bastante  agitadas  e           

agressivas,  nas  duas  ocasiões,  a  professora  conversou  com  as  crianças  e  pediu             

colaboração.  

No  dia  27/11  eles  se  comportaram  muito  bem,  sem  brigas  e  com  muita              

atenção,  foi  o  dia  com  maior  número  de  crianças:  12.  Nesta  data,  duas  meninas               

começaram  a  treinar,  os  meninos  tiveram  todo  cuidado,  atenção  e  carinho  para             

com   elas,   ajudando-as   nas   dinâmicas,   inclusive   no   jogo   de   futebol.  

Ao  final  da  aula,  a  professora  parabenizou  cada  um  pelo  bom            

comportamento  durante  a  aula,  eles  gostaram  muito  do  retorno  e  comentaram            
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sobre   as   dinâmicas   passadas.  

Como  relatado  no  último  mês,  Fabrício  vinha  apresentando  um          

comportamento  mais  agressivo  e  nas  aulas  sua  mãe  costumava  chamar  sua            

atenção   com   frequência,   o   que   o   deixava   mais   nervoso.  

Na  aula  do  dia  13/11,  a  mãe  ficou  muito  nervosa  com  o  comportamento  do               

filho  e  quis  levá-lo  embora,  no  meio  da  aula.  A  coordenadora  do  projeto  conversou               

com  ela  e  explicou  que  não  poderia  interferir  daquela  maneira  na  atividade.  Na              

outra  aula  (27/11)  a  mãe  não  mais  chamou  a  atenção  do  menino  e  a  professora                

percebeu   um   comportamento   mais   calmo   e   colaborativo   da   criança.  

 

   ESCOLA   DE   PAIS  

Contamos  com  a  presença  de  três  mães  no  encontro  deste  mês.  O  tema              

abordado  foi  “Comunicação  não  violenta  –  A  paz  começa  dentro  da  família”.             

Refletimos  sobre  a  comunicação  não  violenta,  que  se  trata  de  uma  abordagem             

para   se   relacionar   de   maneira   mais   autêntica   e   desarmada.   

As  mães  partilharam  sobre  acontecimentos  do  dia-a-dia,  principalmente         

sobre  seus  companheiros.  Percebemos  as  dificuldades  de  se  dialogarem  de  uma            

maneira  mais  assertiva,  principalmente  com  relação  à  educação  dos  filhos,  não            

conseguem  falar  a  mesma  linguagem,  sentem  que  isto  vem  prejudicando  demais            

no  desenvolvimento  das  crianças,  que  acabam  não  seguindo  regras  familiares.           

Falaram  inclusive  em  separação  do  casal,  pois  acreditam  que  seria  mais  fácil  lidar              

com  os  filhos  no  dia-a-dia  sem  a  interferência  do  companheiro.  Refletimos  também             

sobre  outras  situações  que  enfrentam  a  ausência  de  uma  comunicação  não            
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violenta,  como  na  escola,  mídias  sociais,  violência  no  trânsito  e  até  mesmo             

suicídio.  

 Ao  final,  partilhamos  dicas  de  como  construir  uma  comunicação  empática            

e  assertiva,  evitando  palavras  agressivas  com  quem  convivemos,  sendo  mais           

tolerante  com  os  erros  dos  outros,  agir  com  empatia,  se  colocar  no  lugar  do  outro,                

entre   outras   situações.  

Além  disto,  no  mês  de  novembro  foi  realizada  a  oficina  de  economia  e              

propósito,  que  estava  prevista  no  projeto  para  trabalhar  o  propósito  de  vida  dos              

pais  e  mães  e  o  empreendedorismo.  Nos  meses  anteriores  realizamos  pesquisas            

de  opinião  com  os  pais  e  mães  do  projeto,  com  a  finalidade  de  descobrir  qual  o                 

principal  interesse  em  atividades  econômicas  para  geração  de  renda  no  território.            

Dentre  as  alternativas,  a  maioria  das  mães  -  já  que  temos  apenas  2  pais               

efetivamente   presentes   do   projeto,   optaram   pela   gastronomia.   

Desta  forma,  o  curso  teve  o  viés  gastronômico  trabalhando  a  geração  de             

renda  a  partir  da  culinária  saudável  e  com  reaproveitamento  de  alimentos.  Foram             

realizados  cinco  encontros  ao  longo  do  mês,  com  duração  de  quatro  horas  cada              

encontro,   trabalhando   os   tópicos:   

1. Mapeamento  oportunidades:  possibilidades  de  negócio,  custos  dos        

produtos   e   como   comercializar   alimentos;  

2. Economia  doméstica,  uma  oportunidade  para  geração  de  renda:         

sobras   que   se   transformam   em   alimentos;  

3. Doces  para  venda:  como  montar  receitas,  estratégias  de  marketing          

para   venda   e   fidelização   de   clientela;  

4. Saladas   e   comidas   saudáveis:   uma   oportunidade   atual;  
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5. Massas   de   pão   e   pizza   para   comercialização.   

Foram  abertas  20  vagas  para  mães  e  pais  de  crianças  atendidas  pelo             

Projeto  Crescer  e  as  vagas  foram  preenchidas  rapidamente.  Apesar  da  carga            

horária  extensa,  a  maioria  das  mães  conseguiram  participar  em  todos  os            

encontros,  demonstrando  o  alinhamento  da  proposta  com  a  necessidade  do           

território.   

Após  o  encerramento  da  turma,  já  tivemos  notícias  de  mães  que  estão             

iniciando   ou   aperfeiçoando   seus   pequenos   negócios   na   área   da   gastronomia.   
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PSICOPEDAGOGA   -   ESPECIALISTA  

Neste  mês  foi  dado  andamento  à  aplicação  de  testes  e  atividades  de             

intervenção  e  estimulação  cognitiva  às  crianças  que  estão  em  atendimento           

psicopedagógico   individual.   

 

Foi  aplicado  em  uma  das  crianças  que  têm  acompanhamento  individual,  o            

teste:  Escala  de  Autoavaliação  do  TDAH,  versão  para  Crianças  e  Adolescentes,  de             

Edyleine  Bellini  Peroni  Benczik.  Os  resultados  do  teste  demonstraram  que  a            

criança   tem   dificuldades   para   manter   a   atenção   concentrada.  

 

Em  decorrência  da  hipótese  diagnóstica  de  déficit  atencional,  sem          

hiperatividade,  sugerimos,  em  nosso  relatório  final,  o  encaminhamento  dessa          

criança   para   um   neuropediatra,   para   uma   avaliação   diagnóstica.  

Em  14/11  foi  aplicado  em  uma  das  crianças  atendidas  individualmente  o            

Teste  de  Concentração  e  Ritmo,  de  Mira  Stambak,  que  serve  para  avaliar  ritmo,              

estruturação  temporal,  percepção  visomotora,  compreensão  e  interpretação  de         

símbolos.  

 

A  criança  demonstrou  muita  dificuldade  em  manter  ritmo  e  concentração           

durante   a   atividade,   e    esta   teve   que   ser    interrompida    antes   do   final.  

 

Em  decorrência  de  mais  essa  observação,  no  relatório  psicopedagógico,          

encaminhamos  a  criança  para  avaliação  auditiva,  para  verificar  se  pode  ter  algum             

déficit   auditivo   ou   distúrbio   do   Processamento   Auditivo   Central.  

 

Nos  testes  de  lateralidade  pôde-se  observar  que  a  criança  tem  dificuldade            
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para  identificar  direita/esquerda,  e  a  falta  dessa  habilidade  prejudica  sua           

alfabetização.  Para  melhorar  essa  condição,  seria  recomendável  que  a  criança           

fizesse   mais   atividades   lúdicas   ao   ar   livre,   como   jogar    bola,   por   exemplo.   

 

Com  outro  menino  que  também  recebe  atendimento  individual,  concluímos          

o   teste   ABC,   de   Lourenço   Filho,   que   verifica   o   índice   de   maturação   para   a   leitura.  

 

Os  resultados  indicaram  que  ele  possui  maturidade  para  ser  alfabetizado           

no  decurso  do  ano  letivo  durante  o  mês  foi  feita  uma  reavaliação  do  teste  TDE  –                 

Teste   de   Desenvolvimento   Escolar,   para   verificar   o   progresso   da   criança.  

 

Apesar  dos  inúmeros  erros  de  ortografia  que  apresenta,  a  criança  evoluiu,            

de   maneira   geral,   e   atingiu   uma    classificação   média .  

 

No  relatório  final,  sugerimos  que  a  criança  seja  encaminhada  para           

consulta   com   neuropediatra,   e   que   tenha   acompanhamento   com    fono   e    psicólogo.  

 

No  dia  08/11  fizemos  uma  reunião  com  as  gestoras  do  Emeb  Deodato             

(Ingrid,  Renata  e  Solange)  para  lhes  entregar  uma  devolutiva  sobre  o            

acompanhamento  psicopedagógico  de  uma  das  crianças  que  teve  atendimento          

individual   no   Projeto   Crescer.  

 

Ficou  combinado  de  a  escola  fazer  os  encaminhamentos  solicitados  no           

relatório  do  aluno:  consulta  com  neuropediatra,  acompanhamento  com  fono  e           

psicólogo.  

 

Na  ocasião,  as  gestoras  reiteraram  que  gostariam  que  o  Projeto  Crescer            
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continuasse,  pois  trouxe  grandes  benefícios  para  os  alunos  e  professores,  de  modo             

geral.  

No  dia  11  de  novembro,  às  19h,  a  convite  das  gestoras,  participamos  de              

uma  reunião  no  Emeb  Deodato,  com  o  prefeito  de  Jundiaí  e  moradores  da  região.               

A  Diretora  Renata  disse  que  gostaria  de  aproveitar  a  visita  do  prefeito  para  lhe               

expor  a  necessidade  de  continuação  do  Projeto  Crescer,  devido  aos  bons            

resultados  que  trouxe  à  comunidade  escolar.  Como  não  foi  possível  essa  conversa             

com   o    prefeito    durante   a   reunião,   Renata   encaminhou-lhe   um   ofício.  

  

SERVIÇO   SOCIAL  

Neste  mês,como  busca  ativa,  pudemos  realizar  as  visitas  domiciliares  junto           

às  famílias  das  crianças  com  grande  números  de  faltas.Todavia,  a  inclusão  de             

alunos  ao  projeto  fora  uma  constante  preocupação  e,  neste  mês  foi  possível             

novamente  junto  à  escola  EMEB  Deodato  Janski,  alguns  encaminhamentos  de           

alunos   com   dificuldades   escolares.   

Para  finalizar,  tivemos  a  parceria  do  profissional  Rodrigo,  profissional  do           

SCFV  -  Serviço  de  convivência  e  fortalecimento  de  vínculos,  professor  de  teatro,  o              

mesmo  pode  nos  orientar  quantos  aspectos  importantes  para  desenvolver  o  teatro            

com  as  crianças.  O  mesmo  pode  ter  uma  experiência  com  o  grupo  para              

conhecê-los   e   direcionar   nossas   ações.   Foi   uma   experiência   muito   rica.  
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Jundiaí,   16   de   Dezembro   de   2019.   

 

__________________________________  

Maria   Marta   Ferreira  

Coordenadora   -   Psicopedagoga  
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