
 

 
ASSOCIAÇÃO   ALMATER  

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

 
 

Jundiaí,   13   de   dezembro   de   2019.  
 
 

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

● Mês   de   referência:    Outubro/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:   OUTUBRO/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$)

09/10/2019 R$12,425.89 04/10/2019 9864802 R$12,425.99

(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR R$30,192.76
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO R$12,425.99

(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS R$86.45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) R$0.00

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) R$42,705.20

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL R$0.00
(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) R$42,705.20

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da Associação Almater vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no 
exercício outubro/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE 
DA DESPESA (8)

DESPESAS 
CONTABILIZADAS 
NESTE EXERCÍCIO 

(R$) 

DESPESAS 
CONTABILIZADAS EM 

EXERCÍCIOS ANTERIORES 
E PAGAS NESTE 

EXERCÍCIO (R$)            (H)

DESPESAS 
CONTABILIZADAS 

NESTE EXERCÍCIO E 
PAGAS NESTE 

EXERCÍCIO (R$) (I)

TOTAL DAS 
DESPESAS PAGAS 
NESTE EXERCÍCIO 

(R$) (J=H+I)

DESPESAS 
CONTABILIZADAS 

NESTE EXERCÍCIO A 
PAGAR EM 

EXERCÍCIOS 
SEGUINTES (R$) 

Recursos Humanos (5) R$5,215.82 R$441.82 R$4,774.00 R$5,215.82 R$441.82
Recursos Humanos (6) R$4,240.00 R$0.00 R$4,240.00 R$4,240.00 R$0.00
Despesas com contabilidade R$127.24 R$127.24 R$0.00 R$127.24 R$127.24

TOTAL R$9,583.06 R$569.06 R$9,014.00 R$9,583.06 R$569.06

(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 42,705.20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) 9,583.06 
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] 33,122.14
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO 0.00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) 33,122.14

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, 30 de novembro 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
29/10/2019 NF 30 Juliana Cardoso De Marchi Oficineira Escola de Pais R$300.00 R$300.00
29/10/2019 NF 174 Angela Maria Monteiro Oficina arteterapia R$640.00 R$640.00
29/10/2019 NF 275 Santos e Santos consultores em qualidades LTDA Supervisão em psicopedagogia R$500.00 R$500.00
29/10/2019 NF 38 Narrinam Camargo Lima Serviços administrativos R$2,800.00 R$2,800.00
29/10/2019 Holerite Maria Marta Ferreira Psicopedagoga R$2,940.18 R$2,687.00
30/10/2019 Holerite Priscila Cristina e Silva Psicóloga R$2,276.40 R$2,087.00
05/11/2019 Boleto nº 786 Escritório Comercial Macieira SS LTDA Despesas com contabilidade R$250.00 R$127.24
07/11/2019 Guia de Recolhimento FGTS referente 10/2019 Encargos Sociais R$888.80 R$368.00
19/11/2019 Guia de Recolhimento IRRF referente 10/2019 Encargos Sociais R$85.27 R$27.82
25/11/2019 Guia de Recolhimento PIS referente 10/2019 Encargos Sociais R$111.10 R$46.00

TOTAL R$10,791.75 R$9,583.06

Numero de documentos relacionados: 10
Total de despesas comprovadas: R$10,791.75
Total de despesas comprovadas Municipal: R$9,583.06

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, 30 de novembro 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$
SALDO ANTERIOR R$29,590.96

01/10/2019 822741200049500 Tarifa bancária R$6.45 R$0.00 R$29,584.51
04/10/2019 9864802 Transferência do Repasse - Referente outubro/2019 R$0.00 R$12,425.99 R$42,010.50
11/10/2019 613.570.000.038.547 DARF PIS - Referente setembro/2019 R$46.00 R$0.00 R$41,964.50
11/10/2019 613.570.000.038.547 Guia FGTS - Referente setembro/2019 R$368.00 R$0.00 R$41,596.50
11/10/2019 613.570.000.038.547 DARF IRRF - Referente setembro/2019 R$27.82 R$0.00 R$41,568.68
11/10/2019 613.570.000.038.547 Escritório Comercial Macieira SS LTDA referente setembro/2019 R$127.24 R$0.00 R$41,441.44
30/10/2019 610.340.000.115.650 Juliana De Marchi - Referente outubro/2019 R$300.00 R$0.00 R$41,141.44
30/10/2019 103001 Narrinam Camargo Lima - Referente outubro/2019 R$2,800.00 R$0.00 R$38,341.44
30/10/2019 103.002 Maria Marta Ferreira - Referente outubro/2019 R$2,687.00 R$0.00 R$35,654.44
30/10/2019 103.003 Priscila Cristina e Silva - Referente outubro/2019 R$2,087.00 R$0.00 R$33,567.44
30/10/2019 103.004 Angela Maria Monteiro - Referente outubro/2019 R$640.00 R$0.00 R$32,927.44
30/10/2019 103.005 Santos e Santos Consultores em qualidade - Referente outubro/2019 R$500.00 R$0.00 R$32,427.44
30/10/2019 823.031.200.526.868 Tarifa DOC/TED Eletrônico R$10.45 R$0.00 R$32,416.99
30/10/2019 823.031.200.526.869 Tarifa DOC/TED Eletrônico R$10.45 R$0.00 R$32,406.54
30/10/2019 823.031.200.526.870 Tarifa DOC/TED Eletrônico R$10.45 R$0.00 R$32,396.09
30/10/2019 823.031.200.526.871 Tarifa DOC/TED Eletrônico R$10.45 R$0.00 R$32,385.64
31/10/2019 823.031.200.526.872 Tarifa DOC/TED Eletrônico R$10.45 R$0.00 R$32,375.19

Rendimento de aplicação R$0.00 R$86.45 R$32,461.64

TOTAL R$9,641.76 R$12,512.44 R$32,461.64

Jundiaí,  30 de novembro de 2019.

EDMILSON IMPERATO
Presidente da Associação Almater

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G337081356762844022
08/11/2019 14:14:03

Cliente - Conta atual

Agência 3570-X
Conta corrente 38262-0   ASSOCIACAO ALMATER
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/10/2019 0000 13113 261 Tar Ourocard Empresarial 822.741.200.049.500 6,45 D

Cobrança referente 01/10/2019
01/10/2019 0000 00000 855 BB Renda Fixa 500 1 6,45 C 0,00 C
04/10/2019 0000 14175 976 TED-Cr?dito em Conta 9.864.802 12.425,99 C 12.425,99 C

104 0316 17498120000163 FM DIREITOS CR
11/10/2019 3570 99021 470 Transfer?ncia enviada 613.570.000.038.547 46,00 D

11/10 3570 38547-6 ASSOCIACAO ALM
11/10/2019 3570 99021 470 Transfer?ncia enviada 613.570.000.038.547 368,00 D

11/10 3570 38547-6 ASSOCIACAO ALM
11/10/2019 3570 99021 470 Transfer?ncia enviada 613.570.000.038.547 27,82 D

11/10 3570 38547-6 ASSOCIACAO ALM
11/10/2019 3570 99021 470 Transfer?ncia enviada 613.570.000.038.547 127,24 D 11.856,93 C

11/10 3570 38547-6 ASSOCIACAO ALM
30/10/2019 3570 99021 470 Transfer?ncia enviada 610.340.000.115.650 300,00 D

30/10 0340 115650-0 WILLIAM DE MAR
30/10/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 103.001 2.800,00 D

237 0150 027095192000113 NARRINAM CAMA
30/10/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 103.002 2.687,00 D

104 0546 02468044835 MARIA MARTA FERRE
30/10/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 103.003 2.087,00 D

237 2830 29170177830 PRISCILA CRISTINA
30/10/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 103.004 640,00 D

104 3197 019155792000100 ANGELA MARIA
30/10/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 103.005 500,00 D

341 0019 000394294000183 SANTOS E SANT
30/10/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 823.031.200.526.868 10,45 D

Cobrança referente 30/10/2019
30/10/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 823.031.200.526.869 10,45 D

Cobrança referente 30/10/2019
30/10/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 823.031.200.526.870 10,45 D

Cobrança referente 30/10/2019
30/10/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 823.031.200.526.871 10,45 D

Cobrança referente 30/10/2019
30/10/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 823.031.200.526.872 10,45 D 2.790,68 C

Cobrança referente 30/10/2019
31/10/2019 0000 00000 999 S A L D O 2.790,68 C

------------------------------------------------

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337081356762844024
08/11/2019 14:15:48

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

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

30/09/2019 SALDO ANTERIOR 29.521,36 1.387,101723
01/10/2019 RESGATE 6,45 0,303023 21,285520535 1.386,798700

Aplicação 14/08/2019 6,45 0,303023
31/10/2019 SALDO ATUAL 29.601,36 1.386,798700 1.386,798700

Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 29.521,36
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 6,45
RENDIMENTO BRUTO (+) 86,45
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 86,45
SALDO ATUAL = 29.601,36

Valor da Cota
30/09/2019 21,282765127
31/10/2019 21,345100607

Rentabilidade
No mês 0,2928
No ano 3,4235
Últimos 12 meses 4,1171

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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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   OUTUBRO/2019  

 

Em  outubro  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.  

 

ATENDIMENTO   -   PSICOPEDAGÓGICO  

Grupo  I  (  crianças  de  7/8anos): Kauê,  Késia  e  Gabriel  Leme  são  crianças              

mais  presentes  aos  atendimentos,  o  vínculo  entre  eles  é  de  muita  proximidade  e              

respeito.  Neste  mês  trabalhamos  com  atividades  sistematizadas  para  desenvolver          

as  letras  cursivas,  as  atividades  desenvolvidas  dentro  de  um  contexto  de  texto,             

desenvolvendo  assim  não  tão  somente  a  cursiva  como  a  leitura  e  compreensão.             

Interessaram  neste  mês  na  realização  do  jogo  “A  hora  do  Rush”,  assimilaram  bem              

o   jogo,   partilhando   estratégias   de   resolução.  

 

 

Rua   Zuferey,   nº   47   -    Jardim   Pitangueiras   -    Jundiaí   -   CEP   13.202-420.  
E-mail:    ins�tucional@associacaoalmater.com.br    Telefone:   (11)   99674-7252  
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ASSOCIAÇÃO   ALMATER  
Fundada   em   31   de   março   de   2012  

CNPJ   n.   15.670.588/0001-68  
 

 
Eloá  começa  a  ser  atendida  individualmente,  como  pontuado  em  relatório           

anterior.  Ana  Clara  não  compareceu  a  nenhum  atendimento,  e  nas  sextas-feiras  ela             

passa  no  SCFV.  Como  mencionado,  a  família  não  tem  controle  da  situação,  a  mãe               

deixa  a  cargo  dos  filhos  maiores  em  acordá-la  e  trazê-la  aos  atendimentos  pois              

começa   a   trabalhar   de   madrugada,   e   isso   não   está   acontecendo.   

 

Grupo  II  (crianças  de  8/9  anos): Neste  mês  as  crianças  estiveram  na             

realização  de  atividades  sistematizadas  quanto  às  necessidades  já  mencionadas          

em  relatório  anterior.  Fora  proporcionado  vários  jogos:  dama  (já  familiarizado),  da            

memória,  trilha  e  aproximaram-se  do  jogo  “Quatro”.  Como  todo  primeiro  contato  de             

um  novo  jogo,  demonstraram  resistência  e  ao  longo  da  prática  começam  a  se              

encantar,  foi  o  que  aconteceu  com  Anderson.  Anderson  neste  mês  esteve  um  tanto              

agitado,  tal  comportamento  melhorou  após  conversarmos  com  a  mãe.  Arthur  se            

ausentou  durante  duas  semanas  pois  passou  por  uma  cirurgia  de  “carne            

esponjosa”.  Ryan  se  ausentou  em  todos  os  encontros,  conversamos  com  a  mãe             

que  nos  informou  de  conciliar  com  os  dias  que  estava  trabalhando  e  não  ter  quem                

o   trouxesse   aos   atendimentos.  

 

Grupo  III  (crianças  de  9/10  anos): Samira  é  quem  mais  participou  neste             

mês.  Danielly  não  compareceu  a  nenhum  atendimento.  Atividades  sistematizadas          

quanto  à  caligrafia  foram  desenvolvidas  por  Samira  e  Hiago.  Hiago  interessa-se  por             

jogo,  Samira  apresenta  dificuldade  em  compreender  as  regras  do  jogo,  como            

também  em  cálculo  mental  com  números  menores  (até  10).  Foram  trabalhados  os             

jogos  de  memória,  quarto  e  paraquedas;  solicitaram  o  jogo  da  vida,  este  último,              

demonstraram   um   vínculo   maior   de   proximidade.   

 

 

Rua   Zuferey,   nº   47   -    Jardim   Pitangueiras   -    Jundiaí   -   CEP   13.202-420.  
E-mail:    ins�tucional@associacaoalmater.com.br    Telefone:   (11)   99674-7252  
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ASSOCIAÇÃO   ALMATER  
Fundada   em   31   de   março   de   2012  

CNPJ   n.   15.670.588/0001-68  
 

 
Grupo  IV: Dhallyla  retoma  os  atendimentos,  fora  realizado  uma  sondagem           

em  leitura  e  escrita.  Yann  mostra-se  apático  em  relação  às  atividades  propostas.             

Inicia  no  grupo  Douglas  Guilherme  S.  B.  da  Silva  e  Gustavo  Henrique  da  S.               

Oliveira.  Douglas,  a  mãe  informa  de  que  o  mesmo  não  comparecerá  mais  diante  de               

uma  situação  que  ocorrera  na  escola  com  uma  criança  e  a  mesma  participa  do               

projeto  SCFV,  no  mesmo  espaço.  Douglas  e  Gustavo  apresentaram  scores           

inferiores  em  leitura  e  escrita.  Neste  mês  demos  início  à  sistematização  quanto             

aos   erros   ortográficos    apresentados   na   escrita.   

 

 

Grupo  V  -  (crianças  de  11/12  anos): Interessaram-se  mais  na  realização            

de  jogos.  Fora  apresentado  o  jogo  “quarto”,  Isabeli  desinteressa-se  no  início  e  no              

decorrer  do  mesmo  vai  se  familiarizando-se  mais.  utilizaram-se  dos  jogos  Lince,            

Dama   e   um   forte   interesse   pelo   Jogo   da   Vida.  
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Atendimentos   individuais:  

Lucas  Gonçalves  Guilhermino: Não  compareceu  a  nenhum  atendimento,         

cuja  questão  fora  relatada  no  relatório  anterior.  A  família  não  tem  o  controle  da               

situação.  Em  discussão  em  equipe,  faremos  uma  visita  domiciliar,  uma  vez  que,             

tanto   Lucas   como   sua   irmã   Ana   Clara,   estão   faltando.  

Rafael  Roque  Basiliano:  Utilizamos  o  jogo  como  recurso  de  intervenção           

neste  mês,  e  Rafael  predispõe  de  estratégias,  consegue  realizar  antecipações,  é            

criativo,  dinâmico,  estabelece  um  bom  vínculo  com  a  profissional.  É  uma  criança             

inteligente,  mas  por  conta  da  agitação,  é  preciso  planejar  as  atividades  e  situações              

de   aprendizagem   que   desperta   sua   curiosidade   e   interesse.  

Pedro  Henrique  C.  Silva:  Em  Matemática  terminamos  a  sondagem,  e           

Pedro,  cognitivamente,  está  no  período  operatório  concreto;  pensa  e  realiza           

atividades  referente  à  uma  criança  de  7/8anos.  É  uma  criança  com  muitas             

dificuldades,  principalmente  em  Matemática,  as  dificuldades  são  pontuadas  pela          

professora  também,  como  colocado  em  relatório  anterior.  Tanto  a  mãe,  como  a             

criança  estão  cientes  das  reais  necessidades  do  mesmo  em  passar  duas  vezes  por              

semana  em  atendimento,  no  entanto  a  criança  quase  não  comparece.  Medidas            

foram  tomadas  para  ajudar  a  criança,  como  em  aumentar  duas  vezes  os             

atendimentos  por  semana  e  ser  atendido  individualmente  mas,  como  colocado,  os            

mesmos   não   colaboram.  

 

ATENDIMENTO   -   PSICOLOGIA  

Para  esse  mês  o  tema  abordado  no  grupo  de  psicologia  foi  “ESCOLA”,  cujo              

objetivo  é  favorecer  reflexões  sobre  as  relações  interpessoais  e          

ensino-aprendizagem  no  âmbito  escolar  e  assim  despertar  e/ou  resgatar  o           

interesse   pelos   estudos.   
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No  primeiro  e  segundo  encontro  do  mês,  para  o  período  da  manhã  e  da               

tarde,  foi  solicitado  que  as  crianças  desenhassem  sua  escola,  o  mais  completo             

possível,  para  que  ao  mesmo  tempo  que  tomassem  consciência  de  como  é  sua              

escola,  a  profissional  também  pudesse  ter  um  conhecimento  prévio  do  que            

compreendiam   sobre   a   escola.   

Numa  dinâmica  com  o  grupo,  as  crianças  puderam  omitir  suas  opiniões,            

verbalizando  os  aspectos  bons  e  ruins  e  a  profissional  foi  mediando  os  porquês,              

permitindo  as  reflexões  possíveis.  No  geral  as  crianças  participaram  e  atingiram  o             

objetivo.  

No  terceiro  encontro  do  mês  foi  utilizado  o  jogo  Can  Can  pois  vieram              

poucas  crianças  nos  grupos.  Através  do  jogo,  foi  trabalhado  a  interação,  raciocínio,             

atenção   e   estratégia.  

No  quarto  encontro  foi  trabalhado  “A  importância  da  escola”.  Para  tal  foi             

utilizado  um  vídeo  com  depoimentos  de  outras  crianças  e  foi  solicitado  que  as              

crianças  escrevessem  porque  acreditavam  ser  importante  ir  para  escola  e  ao  final             

fizeram  um  desenho.  Todas  as  crianças  disseram  que  a  escola  é  importante  para              

aprender.  

No  quinto  encontro  as  crianças  refletiram  sobre  como  devem  se  comportar            

na  escola  através  de  pintura  de  uma  história  em  quadrinhos  da  Turma  da  Mônica.               

Todos   participaram.  

No  sexto  encontro  foi  trabalhado  a  rotina  no  dia  em  que  vão  para  a  escola.                

Foi  proposto  que  as  crianças  refletissem  sobre  suas  rotinas  nos  dias  em  que  vão               

para   a   escola.   

No  sétimo  encontro  foi  solicitado  às  crianças  que  fizessem  o  recorte  e             

colagem  da  palavra  ESCOLA  e  pintura  dos  desenhos  do  que  mais  gostavam  de              

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

crianças  tomaram  conhecimento  da  importância  em  ir  para  a  escola,  identificaram            

algumas  dificuldades  que  encontraram  com  relação  à  escola  e  seus  pontos            

positivos.  

Com  relação  aos  atendimentos  individuais  algumas  crianças  continuam         

faltando  bastante,  mesmo  lembrando  as  mães  sobre  os  atendimentos.  Em  equipe            

decidimos  fazer  uma  visita  domiciliar  para  compreender  tais  ausências,  assim           

como   a   dinâmica   familiar.  

Jamylly  A.  Passos,  esteve  afastada  devido  à  uma  cirurgia  no  apêndice,            

mas   compareceu   nos   dois   últimos   atendimentos.  

Lucas  Gonçalves  Guilhermino,criança  faltosa,  nos  trouxe  um        

encaminhamento  da  APAE  para  atendimento  psicológico  e  psicopedagógico         

endereçado  às  faculdades.  Na  oportunidade,  orientamos  a  importância  do  mesmo           

na  continuidade  aos  atendimentos  no  projeto,  bem  como  orientamos  a  responsável            

em  inscrevê-lo  na  Faculdade,  uma  vez  que  o  projeto  tem  encerramento  em             

janeiro/2020.    Na   semana   seguinte   Lucas   compareceu,   porém   foi    uma   única   vez  

 Uma  das  crianças  que  têm  presença  assídua  demonstra  não  querer            

aprender  e  crescer,  mas  vem  evoluindo  nos  atendimentos.  Uma  das  crianças  que             

vinha  faltando  bastante  no  mês  passado  voltou  a  frequentar  os  atendimentos  e             

mostra-se   bastante   concentrada   e   organizada.  

Agendamos  um  horário  para  a  mãe  de  uma  criança  que  não  interage  com              

a  profissional  nos  atendimentos  individuais,  nos  grupos  tem  pouca  interação  com            

os  colegas  e  falta  bastante.  Iriamos  realizar  o  encaminhamento  ao  CAPSij  para             

uma   avaliação,   porém   a   mãe   não   compareceu.  

A  psicopedagoga  e  psicóloga  realizaram  atendimento  pontual  à  mãe  de           

uma  criança  que  vinha  apresentando  problemas  de  comportamento.  A  mãe  disse            

que  percebeu  essa  mudança  em  casa  também.  Ela  não  conseguiu  identificar            
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nenhum  acontecimento  que  possa  ter  contribuído  para  esses  comportamentos.  Ela           

disse  que  iria  conversar  com  ele.  No  atendimento  seguinte  a  criança  estava  mais              

tranquila,   realizou   as   atividades.  

 Do  dia  28/10  ao  dia  30/10  não  teve  atendimento  devido  aos  pontos              

facultativos.   Semana   de   Planejamento.   Realizamos   reuniões   de   equipe.  

No   dia   11/10   aconteceu   a   Festa   do   Dia   das   Crianças.  

 

ATENDIMENTO   ARTETERAPIA  

Os  grupos  ainda  em  grande  número  de  crianças  continuou  difícil  de            

estabelecer  uma  dinâmica  em  que  todos  pudessem  estar  sendo  contemplados,  no            

entanto  para  solução  desse  problema  a  coordenação  apoiou  a  iniciativa  de            

desmembrarmos  os  grupos  e  em  número  menor  de  crianças  a  esperança  é  de              

estarmos   desenvolvendo   com   mais   eficiência   as   atividades   elaboradas.   

Nesse  mês  de  outubro  foram  desenvolvidas  dinâmicas  e  trabalhos  que           

criassem  possibilidades  de  exteriorizar  nossos  desejos  e  sonhos.  Foi  proposto  aos            

grupos   a    criação   de   um   caderno   utilizando-se   técnicas   de   cartonagem.  

Desde  as  escolhas  de  materiais,  cores  e  elaboração,  tudo  foi  construído            

livremente  dando  assim  a  oportunidade  de  participarem  de  todo  o  processo            

criativo,   trabalho   esse   que   já   em   meses   anteriores   vêm   sendo   desenvolvido.   

Houve  também  momentos  de  reflexão  na  criação  de  uma  imagem  que            

idealizaram  para  si  trabalhando  com  uma  técnica  de  pintura  em  xerox  preta  e              

branca   de   suas   próprias   fotografias.  

Foi  bastante  comovente  e  também  revelador  a  escuta  de  vários           

depoimentos  de  situações  vividas  no  cotidiano  de  muitas  crianças.  No  entanto  para             

nossa  satisfação  os  resultados  obtidos  com  esse  trabalho  trouxeram  a           

oportunidade  de  externar  no  processo  criativo  e  também  com  as  partilhas  no  grupo              
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várias  emoções  desconhecidas  que  poderam,  mesmo  de  maneira  subjetiva,  serem           

elaboradas  no  subconsciente  e  que  em  novos  trabalhos  propostos  terão           

novamente   a   oportunidade   de   serem   aprimoradas.  

 

 

CAPOEIRA  

Neste  mês,  a  professora  fez  uma  avaliação  das  aulas,  utilizou  como  base             

as  “experimentações”  do  primeiro  mês  para  aplicar  dinâmicas  que  atraíssem  a            

atenção   das   crianças.  

   Dinâmicas   utilizadas:  

 

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  
 

 
Como  identificado  no  mês  de  agosto,  as  brincadeiras  que  envolvam  bola            

chamam  muito  a  atenção,  então  a  professora  mesclou  brincadeiras  de  bola  com             

Capoeira  como  brincadeiras  de  bobinho,  bola  para  trás  e  queimada.  A  experiência             

foi  exitosa  e  em  todas  as  aulas  as  crianças  pedem  para  fazerem  as  brincadeiras               

listadas  acima,  inclusive  a  brincadeira  de  queimada  foi  implementada  por  sugestão            

do  aluno  Felipe,  com  bola  de  papel  para  não  se  machucarem  ou  quebrarem  os               

vidros.  

Como  a  professora  detectou  a  grande  vontade  das  crianças  em  jogar            

futebol,  ela  fez  um  “acordo”  com  eles:  se  todos  cumprissem  as  regras  (não  correr               

pelo  salão,  não  sair  do  espaço  destinado  às  aulas,  pedir  para  beber  água,  não               

mexer  nos  livros,  não  mexer  nos  materiais  e  não  brigar)  poderiam  jogar  futebol  nos               

últimos  10  minutos  da  aulas.  Tal  medida  foi  muito  comemorada  pelas  crianças  que              

em  todas  as  aulas  procuravam  cumprir  as  regras  e  chamavam  a  atenção  dos              

amigos   que   descumpriam   o   “acordo”.  

Nas  dinâmicas  com  a  bola  é  perceptível  observar  nas  crianças  o            

companheirismo  e  a  amizade,  a  professora  sempre  pedia  às  crianças  para  jogarem             

a  bola  aos  alunos  mais  tímidos  como  o  Iann  e  o  Danilo,  tal  pedido  era  prontamente                 

atendido   pelas   crianças.  

A  questão  da  musicalização  atrai  muito  o  interesse  das  crianças,  então  foi             

trabalhado  muito  as  técnicas  de  pandeiro  e  de  novos  instrumentos  como  o             

reco-reco  e  triângulo.  Nas  aulas,  a  professora  trabalhou  a  Orquestra  de  Capoeira,             

onde  as  crianças  tocavam  os  instrumentos  a  vontade,  isso  é  fundamental  para             

cada  um  conhecer  a  sonoridade  de  cada  instrumento.  Nessa  dinâmica  é  possível             
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perceber  a  grande  cooperação  deles  ao  trocar  de  instrumento  e  até  mesmo  ensinar              

o   amigo   a   tocar.  

Outra  atividade  que  surtiu  grande  resultado  foi  a  mescla  da  Capoeira  e             

Instrumentos,  enquanto  duas  crianças  jogam  a  Capoeira,  os  demais  tocam  os            

instrumentos.  Essa  atividade  permitiu  uma  grande  interação  entre  eles  e           

cooperação,  onde  um  precisava  ajudar  o  outro  seja  no  jogo  ou  no  toque  do               

instrumento.  

Evolução :  

Nesse  mês  foi  observado  maior  agilidade  com  relação  ao  ritmo,  movimentos            

de  Capoeira  e  a  lateralidade.  Durante  as  aulas,  a  professora  trabalhou  a  questão              

do  “lado  esquerdo”  e  “lado  direito”  com  os  alunos  tanto  nos  movimentos  da              

Capoeira  como  no  toque  do  pandeiro,  os  alunos  têm  assimilado  cada  vez  essa              

questão.  Essas  dinâmicas  foram  trabalhadas  com  mais  frequência  neste  mês,  a            

partir  da  observação  da  psicopedagoga  especialista,  em  reunião  de  equipe,  ao            

relatar   as   dificuldades   das   crianças   com   relação   a   lateralidade.  

História   da   Capoeira:  

Dando  sequência  ao  primeiro  mês,  em  outubro  a  professora  passou  mais  um             

pouco  da  história  da  Capoeira  aos  alunos.  Ela  utilizou  vídeos  para  apresentar  às              

crianças  seu  Mestre  de  Capoeira,  Mestre  Pássaro,  e  contar  um  pouco  da  sua              

história.  Nos  vídeos  gravados,  o  Mestre  se  apresentava  e  incentivava  as  crianças  a              

continuar  na  Capoeira.  Após  mostrar  os  vídeos  para  as  crianças,  a  professora             

sugeriu  gravar  a  aula  e  enviar  para  o  Mestre,  as  crianças  gostaram  da  ideia  e                
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sugeriram  que  o  primeiro  vídeo  fosse  deles  tocando  instrumentos  e  jogando            

Capoeira,  os  outros  vídeos  foram  das  crianças  jogando  Capoeira  em  duplas,  no             

começo   de   cada   vídeo   as   duplas   se   apresentaram   ao   Mestre..  

Eles  gostaram  muito  e  demonstraram  grande  respeito  e  carinho  pelo  Mestre            

e  perguntaram  quando  poderão  conhecê-lo.  Mestre  Pássaro  pretende  visitar  o           

projeto   no   próximo   mês.  

Comportamento:  

Uma  técnica  adotada  pela  professora  foi  conversar  com  as  crianças  na  hora             

do  lanche  para  perguntar  o  que  acharam  das  aulas,  pedir  sugestões  e  pedir  a               

colaboração  nas  aulas,  quando  necessário.  As  crianças  gostaram  bastante  e           

interagiram  bastante  com  a  professora,  sempre  falando  que  gostam  muito  das            

aulas.  

As  crianças  Danilo  e  Iann  têm  demonstrado  mais  interesse  e  participação            

nas  aulas,  a  professora  os  incentivava  a  participar  das  dinâmicas  a  todo  o  tempo  e                

os  colocava  como  responsáveis  por  determinadas  brincadeiras.  O  Iann  se  mostrou            

mais  disposto  e  alegre  e  o  Danilo  começou  a  conversar  e  a  brincar  com  as  demais                 

crianças.  

Duas  crianças  novas  começaram  no  projeto:  Gustavo  e  Douglas,  eles  logo            

se  entrosaram  com  as  demais  e  possuem  grande  disposição  para  as  aulas.  O  Davi               

foi  em  uma  aula  e  demonstrou  grande  interesse  pela  Capoeira,  ele  fez  todas  as               

atividades   com   bastante   alegria.  

 

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  
 

 
A  criança  Dalila  foi  nas  duas  primeiras  semanas,  os  meninos  tentaram            

integrá-la  ao  grupo,  com  toda  a  atenção,  cuidado  e  carinho,  porém  ela  não  ficou               

para   as   aulas.   

Neste  mês,  a  professora  percebeu  que  as  crianças  estavam  um  pouco  mais             

agitadas  e  dispersas,  uma  delas,  o  Anderson,  demonstrou  grande  irritabilidade           

com  os  amigos  nas  aulas.  A  coordenadora  do  projeto  conversou  com  a  mãe  dele  e                

na   outra   aula   ele   já   estava   mais   calmo   e   participativo.  

Outra  criança  que  mudou  de  comportamento  foi  o  Fabrício,  ele  sempre  foi             

muito  prestativo  e  disciplinado,  neste  mês  demonstrou  agressividade  com  os           

amigos,  a  professora  detectou  que  toda  vez  que  sua  mãe  chamava  sua  atenção              

nas  aulas  ele  ficava  ainda  mais  nervoso.  Também  consta  que  a  criança  teve  um               

surto   nervoso   na   escola   nesse   mês.  

 

   ESCOLA   DE   PAIS  

O   tema   abordado   neste   mês   fora   “Comunicação   não   violenta.   Neste   dia  

contamos   com   a   presença   apenas   de   uma   mãe,    optamos   em   conversar   com   esta  
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de   forma   mais   pontual.   Partilhamos   sobre   sua   rotina   e   de   seus   cinco   filhos,   ela   nos  

relatou   sobre   as   maiores   dificuldades   que   enfrenta   para   conciliar   tempo   para   eles,  

fazer   "bicos"   e   ter   equilíbrio   nas   decisões,   limites   e   correções.   Relatou   ainda   sobre  

como   o   último   encontro   da   Escola   de   Pais,com   o   tema   "Mídias   Sociais",   a   auxiliou  

para   limitar   horários,    privacidade,   acesso   e   ter   um   controle   maior   sobre   o   contato  

dos   filhos.   Refletimos   sobre   a   importância   de   cuidar   de   nós   mesmas,   estar   bem  

com   a   auto   estima,   para   direcionar   melhor   os   filhos.  

 

 

PSICOPEDAGOGA   -   ESPECIALISTA  

No  mês  de  outubro  foi  dada  continuidade  nas  avaliações  psicopedagógicas           

das   crianças:   Miguel   Ricardo   Santos   de   Lima   e    Gabriel   Fernandes   da   Silva.  

Com   Miguel,   foi   possível:  
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a) Finalizar  o  teste  ABC,  de  Lourenço  Filho,  pelo  qual  avalia  o  nível  de              

maturidade  requerido  para  a  aprendizagem  para  a  leitura  e  escrita.Miguel           

teve   uma   boa   participação   no   teste   e   desempenho.  

b) Aplicação  de  desenho  projetivo,  em  que  a  criança  deve  retratar  em  seu             

desenho  uma  pessoa  que  aprende  e  uma  pessoa  que  ensina.  O  desenho  do              

Miguel   retrata   uma   relação   bastante   positiva   com   a   aprendizagem.  

c) Estimulação  da  atenção,  memória  e  concentração,  através  do  jogo  “Dobble”           

da  Galápagos.  Essa  estratégia  tem  sido  utilizada  em  quase  todas  as            

sessões,  porque  a  criança  é  muito  dispersa,  e  precisa  de  estimulação  para             

melhorar   as   funções   executivas.  

 
Quanto   à   Gabriel:  
 

a) Aplicação  do  teste  Piaget  Head,  instrumento  que  avalia  lateralidade,  e           
aplicação  do  Teste  ABC,  que  avalia  o  nível  de  maturidade  requerido  para  a              
aprendizagem  da  leitura  e  da  escrita.  Gabriel  participou  das  atividades  com            
entusiasmo,   mas   no   final   da   sessão   demonstrava   cansaço.   
 

Quanto  ao  Danilo  Fernando  da  Conceição,  após  conclusão  da  avaliação           

psicopedagógica   retorna   aos   atendimentos   individuais   em   Psicopedagogia.  
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SERVIÇO   SOCIAL  

Quanto  ao  Serviço  Social,  a  Assistente  Social  neste  mês,  além  das  buscas             

ativas  junto  às  crianças  no  território  em  contato  direto  com  a  família  e  suas               

respectivas   demandas,   já   pontuadas   anteriormente,   foi   possível:   

a) Realizar  uma  visita  hospitalar  junto  à  criança  Jamilly  Antunes,  pois  realizou            

uma   cirurgia   de   Apendicite   no   Hospital   HU   (Hospital   Universitário)   Jundiaí.  

b) Intervir  junto  à  Faculdade  Anhanguera  o  atendimento  de  Lucas  Gonçalves           

Guilhermino  em  Psicologia,  conforme  encaminhamento  da  APAE.  A  criança          

aguarda   em   fila   de   espera   para   o   próximo   ano   de   2020.   

c) Agendar  uma  visita  ao  equipamento  da  rede  CRJ  (Centro  de  Reabilitação             

de  Jundiaí)  para  o  dia  07.11.2019  no  sentido  de  conhecermos  o  trabalho             

oferecido   e   realizado   junto   à   população   solicitada.  

d) Parecer  junto  à  APAE  quanto  à  primeira  triagem  do  beneficiário  Danilo            

Fernando   da   Conceição.  

e) Intervir  junto  ao  Instituto  Braille  o  agendamento  do  retorno  ao  oftalmologista            

para  Miguel  Ricardo  Silveira  de  Lima,  com  diagnóstico  de  “estrabismo”  e            

cuja  data  será  em  Dezembro/2019.  O  Miguel  está  sendo  atendido  também            

pela   APAE   na   área   de   Psicopedagogia.  

f) Foi  solicitado  à  escola  EMEB  Deodato  Janski  a  conclusão  da  avaliação  da             

APAE   da   beneficiária    Eloá   Bianchim   da   Silva.  

g) Com  a  escola  também,  fora  solicitado  a  listagem  das  crianças  que  estão             

sendo   atendidas   pelo   DEIN   (Departamento   de   Educação   Inclusiva).  
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Finalizando,  neste  mês  incluímos  duas  crianças  ao  projeto:  Douglas          

Guilhermino   S.   B.   da   Silva   e   Gustavo   Henrique   da   S.   Oliveira.  

  

  

Jundiaí,   28   de   Novembro   de   2019.   

 

 

 

__________________________________  

Maria   Marta   Ferreira  

Coordenadora   -   Psicopedagoga  

 

 

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

























