
ASSOCIAÇÃO ALMATER
Fundada em 31 de março de 2012

CNPJ n. 15.670.588/0001-68

ANEXO 10 - 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 08/2020: Realização do Projeto Despertar, cuja meta é expandir ações preventivas de violências e violações de 
direitos de criança entre 7 a 12 anos.
EXERCÍCIO: JUNHO/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$
TERMO DE FOMENTO Nº 08/2020 30/12/2020 01/01/2021 a 31/12/2021 R$180,000.00

DEMONSTRATIVO 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$)

16/06/2021 R$15,000.00 07/06/2021 143.006.353 R$15,000.00

(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR R$14,263.02
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO R$15,000.00
(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS R$47.21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) R$0.00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) R$29,310.23

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL R$0.00
(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) R$29,310.23
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da Associação Almater vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no 
exercício junho/2021 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$5,915.51 R$0.00 R$5,851.51 R$5,851.51 R$64.00
Recursos Humanos (6) R$6,500.00 R$0.00 R$6,500.00 R$6,500.00 R$0.00
Transporte R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00
Material gráfico R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00
Camisetas R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00
Materiais de consumo para oficinas R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00

TOTAL R$12,415.51 R$0.00 R$12,351.51 R$12,351.51 R$64.00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso



(5) Salários, encargos e beneficios.
(6) Autonômos e pessoa juridica
(7) Energia Eletrica, água e esgoto, gás, telefone e internet
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não  são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por 
exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9)Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 
E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS 
CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de 
receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO R$29,310.23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) R$12,351.51
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] R$16,958.72
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO R$0.00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) R$16,958.72

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

Jundiaí, 30 de julho de 2021.

EDMILSON IMPERATO
Presidente da Associação Almater



ASSOCIAÇÃO ALMATER
Fundada em 31 de março de 2012

CNPJ n. 15.670.588/0001-68

ANEXO II

     RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS/DOCUMENTOS

DATA 
DOCTO DOC. RAZÃO SOCIAL NATUREZA OPERAÇÃO VALOR 

TOTAL
VALOR 

MUNICIPAL

16/06/2021 Holerite Eliana Alves de Oliveira - Rescisão Referente 
Junho 2021 Assistente Social R$2,749.85 R$270.85

25/06/2021 Holerite Karina Cecília Crivelari Polli - Referente Junho 
2021 Assistente Social R$473.45 R$339.55

25/06/2021 Holerite Eliane da Silva Pinto - Referente Junho 2021 Assistente Administrativo R$2,240.07 R$2,094.00

25/06/2021 Holerite Alyne Campos de Andrade - Referente Junho 
2021 Psicopedagoga R$1,549.90 R$1,444.00

25/06/2021 Holerite Tatiane Cristina Taver da Rocha - Referente 
Junho 2021 Psicóloga R$983.66 R$917.00

25/06/2021 4 Maiara Cristina dos Santos Ambrósio - 
Referente Junho 2021 Mapeadora do território R$500.00 R$500.00

25/06/2021 74 Narrinam Camargo Lima - Referente Junho 
2021 Coordenadora do projeto R$3,000.00 R$3,000.00

25/06/2021 48 Rafaela Sales Amaral - Referente Junho 2021 Oficineira e Monitora 
(socioambiental e de brincar) R$2,000.00 R$2,000.00

25/06/2021 98 Rodrigo Ferreira de Moraes - Referente Junho 
2021 Mapeador do território R$1,000.00 R$1,000.00

01/07/2021 Guia de recolhimento INSS Referente Junho 2021 Encargos Sociais R$973.29 R$394.26

07/07/2021 Guia de recolhimento FGTS Referente Junho 2021 Encargos Sociais R$943.45 405,20

20/07/2021 Guia de recolhimento PIS Referente Junho 2021 Encargos Sociais R$117.93 R$50.65

TOTAL R$16,531.60 R$12,010.31

Numero de documentos relacionados: 12

Total de despesas comprovadas: R$16,531.60

Total de despesas comprovadas Municipal: R$12,010.31

Jundiaí, 30 de julho de 2021.

EDMILSON IMPERATO
Presidente da Associação Almater



ASSOCIAÇÃO ALMATER
Fundada em 31 de março de 2012

CNPJ n. 15.670.588/0001-68

ANEXO III
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Jundiaí
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO ALMATER
ENDEREÇO/CEP: Rua Zuferey, nº 47 - Jardim Pitangueiras - CEP: 13.202-420
MUNICÍPIO:  Jundiaí/SP

OBJETO DO TERMO DE FOMENTO Nº 08/2020: Realização do Projeto Despertar, cuja meta é expandir ações preventivas de violências e violações de direitos 
de criança entre 7 a 12 anos.

DATA Nº DOC. HISTÓRICO DÉBITO R$ CRÉDITO R$ SALDO R$

SALDO ANTERIOR R$13,951.07

07/06/2021 143.006.353 Crédito do Termo de Fomento nº 08/2020 - Ref. Junho/2021 R$0.00 R$15,000.00 R$28,951.07

16/06/2021 613.570.000.038.547 Eliana Alves de Oliveira - Rescisão Ref. Junho 2021 R$270.85 R$0.00 R$28,680.22

25/06/2021 62.501 Narrinam Camargo Lima - Ref. Junho/2021 R$3,000.00 R$0.00 R$25,680.22

25/06/2021 65.502 Rodrigo Ferreira de Moraes - Ref. Junho/2021 R$1,000.00 R$0.00 R$24,680.22

25/06/2021 62.503 Maiara Cristina S. Ambrósio - Ref. Junho/2021 R$500.00 R$0.00 R$24,180.22

25/06/2021 62.504 Alyne Campos de Andrade - Ref. Junho/2021 R$1,444.00 R$0.00 R$22,736.22

25/06/2021 62.505 Eliane da Silva Pinto - Ref. Junho/2021 R$2,094.00 R$0.00 R$20,642.22

25/06/2021 821.761.200.465.495 Tarifa DOC/TED Eletrônico R$10.45 R$0.00 R$20,631.77

25/06/2021 821.761.200.465.496 Tarifa DOC/TED Eletrônico R$10.45 R$0.00 R$20,621.32

25/06/2021 821.761.200.465.497 Tarifa DOC/TED Eletrônico R$10.45 R$0.00 R$20,610.87

25/06/2021 821.761.200.465.498 Tarifa DOC/TED Eletrônico R$10.45 R$0.00 R$20,600.42

25/06/2021 821.761.200.465.499 Tarifa DOC/TED Eletrônico R$10.45 R$0.00 R$20,589.97

28/06/2021 553.570.000.038.547 Tatiane Cristina Taver da Rocha - Ref. Junho/2021 R$917.00 R$0.00 R$19,672.97

28/06/2021 62.801 Rafaela Sales Amaral - Ref. Junho/2021 R$2,000.00 R$0.00 R$17,672.97

28/06/2021 831.791.200.768.813 Tarifa DOC/TED Eletrônico R$10.45 R$0.00 R$17,662.52

30/06/2021 553.570.000.038.547 Karina Cecília Crivelari Polli - Ref. Junho 2021 R$275.55 R$0.00 R$17,386.97

30/06/2021 553.570.000.038.547 PIS - Referente Junho/2021 R$50.65 R$0.00 R$17,336.32

30/06/2021 553.570.000.038.547 FGTS - Referente Junho/2021 R$407.56 R$0.00 R$16,928.76

30/06/2021 553.570.000.038.547 INSS - Referente  Junho/2021 R$394.26 R$0.00 R$16,534.50

30/06/2021 - Rendimentos de aplicação R$0.00 R$47.21 R$16,581.71

TOTAL R$12,416.57 R$15,047.21 R$16,581.71

Jundiaí, 30 de julho de 2021.

EDMILSON IMPERATO
Presidente da Associação Almater





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330110337289041
01/07/2021 10:45:39

Cliente
Agência 3570-X
Conta 38262-0 ASSOCIACAO ALMATER
Mês/ano referência JUNHO/2021

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

31/05/2021 SALDO ANTERIOR 13.942,51 10.200,246078
08/06/2021 APLICAÇÃO 15.000,00 10.969,046552 1,367484396 21.169,292630
16/06/2021 RESGATE 270,85 0,07 198,030103 1,368074835 20.971,262527

Aplicação 07/05/2021 270,85 0,07 198,030103
25/06/2021 RESGATE 8.090,25 3,72 5.911,761095 1,369130090 15.059,501432

Aplicação 07/05/2021 8.090,25 3,72 5.911,761095
28/06/2021 RESGATE 2.927,45 1,42 2.138,982937 1,369281610 12.920,518495

Aplicação 07/05/2021 2.927,45 1,42 2.138,982937
30/06/2021 RESGATE 1.128,02 0,60 824,050190 1,369601043 12.096,468305

Aplicação 07/05/2021 1.128,02 0,60 824,050190
30/06/2021 SALDO ATUAL 16.567,34 12.096,468305 12.096,468305

Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 13.942,51
APLICAÇÕES (+) 15.000,00
RESGATES (-) 12.416,57
RENDIMENTO BRUTO (+) 47,21
IMPOSTO DE RENDA (-) 5,81
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 41,40
SALDO ATUAL = 16.567,34

Valor da Cota
31/05/2021 1,366880091
30/06/2021 1,369601043

Rentabilidade
No mês 0,1990
No ano 0,6407
Últimos 12 meses 0,9570

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   
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I.   INTRODUÇÃO   

  

O  Projeto  Despertar  é  fruto  de  uma  parceria  entre  Associação  Almater  e  o               

Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente.  A  parceria  foi              

celebrada  através  do  termo  de  fomento  08/2020,  iniciando  sua  execução  em             

janeiro   de   2021.   

No  plano  de  trabalho  do  projeto,  as  ações  previstas  foram  distribuídas  em              

duas  frentes:   gestão  do  projeto  e   cumprimento  dos  objetivos .  No  que  se  refere               

a  gestão  do  projeto,  temos  as  etapas  de  contratação  da  equipe,  aquisição  dos               

materiais,  confecção  de  materiais,  contratação  das  oficinas,  prestação  de  contas,            

relatórios  e  reuniões  de  equipe.  Já  que  no  tange  ao  cumprimento  dos  objetivos,               

temos  o  acompanhamento  de  todos  os  objetivos  do  projeto,  bem  como  de  suas               

etapas   de   execução.   

Desta  forma,  o  relatório  mensal  de  atividades  apresentará  o  comparativo            

entre  o  planejamento  do  período,  a  execução  das  ações  planejadas,  as             

problemáticas  e  soluções,  além  de  um  balanço  dos  resultados  parcialmente            

obtidos.   
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II.   AÇÕES   PREVISTAS,   INTERCORRÊNCIAS   E   SOLUÇÕES   ENCONTRADAS   

  

O  mês  de  junho  foi  o  sexto  mês  de  execução  do  projeto.  No  que  tange  à                  

gestão  do  projeto,  no  mês  de  junho  houve  apostilamento  do  termo  de  fomento               

pactuado,  com  o  objetivo  de  acomodar  mudanças  necessárias  para  a  execução  do              

projeto  no  segundo  semestre,  principalmente  pelo  desligamento  de  duas           

funcionárias  nos  meses  anteriores  (psicóloga  e  assistente  social).  Com  a  utilização             

das  sobras  existentes  e  remanejamento  de  verbas  sem  alteração  do  valor  global  da               

parceria,  foi  possível  incluir  uma  psicopedagoga  no  plano  de  aplicação.  Com  isso,              

a  equipe  multidisciplinar  ficou  com  uma  profissional  a  mais  para  o  atendimento  das               

crianças   e   das   famílias.     

Além  disso,  houve  o  procedimento  de  seleção,  contratação  e  integração            

das  novas  funcionárias,  de  forma  que  a  transição  das  profissionais  acontecesse             

com   o   menor   impacto   possível   para   as   famílias   atendidas.    

No  mês  de  junho  também  foram  realizadas  4  reuniões  de  estudos  de  casos               

pela  equipe  multidisciplinar,  e  uma  reunião  com  mães  e  pais  do  projeto.  Também               

foi  realizado  no  mês,  um  levantamento  inicial  das  potenciais  novas  famílias  para              

inserção  no  segundo  semestre,  visando  cumprir  integralmente  a  meta  de  50             

crianças   atendidas   ao   longo   da   execução   do   projeto.     

No  que  tange  ao  objetivo  1,  de  “ promover  ações  preventivas  de  violências              

e  violações  de  direitos  das  crianças  atendidas  por  meio  de  atividades  culturais,  de               

educação  ambiental  e  de  lazer  como  a   oficina  de  formação  de  mini  agentes               

socioambientais  e   oficina  de  brincar ”,  as  oficinas  continuaram  sendo           

devidamente   adaptadas   e   executadas.   

  

Endereço:   Rua   Zuferey,   nº   47   -    Jardim   Pitangueiras   -    Jundiaí   -   CEP   13.202-420.   
Email:    institucional@associacaoalmater.com.br     Telefone:   (11)   99674-7252   

4   

mailto:institucional@associacaoalmater.com.br


  

ASSOCIAÇÃO   ALMATER   
Fundada   em   31   de   março   de   2012   

CNPJ   n.   15.670.588/0001-68   
  

  
Na  primeira  semana  do  mês,  foi  realizada  uma  atividade  de  plantio,  dando              

sempre  continuidade  ao  projeto  da  horta  dentro  do  espaço  da  Associação  e  a               

colocação,   de   forma   bem   ajustada   ao   tempo   disponível,   dos   jogos.   

Em  relação  à  horta,  apesar  de  termos  um  espaço  bastante  reduzido  e  com               

restrições  (pouco  sol),  estamos  conseguindo  usar  a  experiência  como  um            

laboratório  e  criação  de  incentivo  e  abertura  para  colocação  de  temas  sócio              

ambientais.  Como  por  exemplo,  a  reflexão  “de  onde  vem  a  comida?”,  “qual  a               

qualidade  da  comida  do  supermercado?",  “plantar  a  comida  pode  gerar  economia  e              

autonomia”.  Todas  as  questões  são  colocadas  de  forma  muito  aberta  e  dialógica              

junto  das  crianças.  E,  sobretudo,  usando  o  espaço  como  um  local  de  valorização               

das  práticas  do  cuidar;  questão  muito  salutar  para  o  contexto  onde  as  crianças               

estão   inseridas.   

Na  semana  seguinte,  semana  2  do  mês,  iniciamos  as  atividades  de             

construção  dos  herbários.  Os  herbários  são,  resumidamente,  um  catálogo  de            

identificação  de  plantas,  com  amostras  de  espécies  que  exemplificam           

perfeitamente  o  indivíduo  (planta).  Estamos  fazendo  duas  seleções  de  plantas  e             

respectivos  catálogos;  um  catálogo  de  plantas  medicinais  e  populares  –  que  será              

individual  de  cada  criança  e  será  entregue  à  elas  no  final  do  percurso  de  um  ano                  

do  projeto  (meados  de  novembro  e  dezembro)  -,  e  outro  de  árvores  brasileiras.  O                

catálogo  de  árvores  brasileiras  é  um  exemplar  grande  que  ficará  para  consulta  no               

Centro  Comunitário  do  Jardim  São  Camilo  e  está  sendo  confeccionado  por  todas              

as  crianças,  coletivamente.  Este  mesmo  catálogo  tem  um  formato  maior  e  fará              

parte   de   uma   exposição   que   iremos   organizar   ao   final   da   trajetória   do   projeto.   

A  atividade  foi  montada  em  um  ambiente  climatizado  a  fim  de  gerar  e               

despertar  sensações  nas  crianças.  Um  dos  objetivos  da  atividade  também  é  criar              

maior  aproximação  da  natureza  pura  e  sua  consequente  valorização.  O  princípio            
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de  “conhecer  para  preservar”.  Além  de  escavar  os  saberes  sempre  presentes  na              

memória   individual   de   cada   criança.   

Assim,  todas  as  crianças  participantes  interagiram  muito  positivamente          

com  a  proposta,  com  total  engajamento  e  atenção.  Os  diálogos  foram  tecidos  de               

forma  bastante  proveitosa  e  rica  e  a  recepção  das  crianças  para  com  a  experiência                

foi  muito  interessante.  Neste  contexto,  é  possível  observar  que  a  criação  de              

espaços  “especiais”  para  este  público  gera  o  interesse  e  total  receptividade;             

observamos  também  um  senso  de  “sentir-se  valorizado”  pois,  o  ambiente  especial,             

foi  criado  para  eles.  Observar  isto  dentro  do  contexto  das  oficinas  sócio  ambientais               

em  que  sabemos  que  o  conceito  de  meio  ambiente  envolve  o  bem  estar  do  sujeito                 

em  si,  mostra  que  as  oficinas  estão  cumprindo  parte  de  seu  objetivo  com  propostas                

como   estas.   

Na  atividade  também  trabalhamos  atenção  e  coordenação  motora  fina,           

pois,  a  construção  dos  catálogos  é  feita  com  a  costura  do  exemplar  (planta)  em                

folha  de  papel.  A  costura  com  agulha  e  linha  trabalha  esses  dois  aspectos  do               

desenvolvimento   da   criança.     

Tivemos  um  caso,  e  uma  experiência  que  surgiu  de  forma  espontânea,             

onde  a  atividade  aconteceu  em  conjunto  com  a  profissional  da  área  de              

psicopedagogia.  Atendemos  em  conjunto  -  as  duas  profissionais  -,  dois  irmãos.             

Com  a  confecção  dos  herbários  e  o  uso  de  um  jogo  de  lógica  na  sequência.  Essa                  

experiência  em  conjunto  permitiu  essa  avaliação  multidisciplinar  que  as  oficinas            

sócio   ambientais   têm   a   oferecer,   e   vice-versa.     

Na  segunda  quinzena  do  mês  continuamos  trabalhando  com  a  diversidade            

das  plantas  –  novos  exemplares  de  árvores  brasileiras  e  de  plantas  populares  e               

medicinais   –   e   com   os   jogos.   
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O  uso  dos  jogos  de  tabuleiro  e  jogos  em  geral  tem  se  mostrado  muito                

eficiente  para  o  cumprimento  da  proposta  das  oficinas  de  brincar.  Todas  as              

crianças  são  extremamente  receptivas  à  proposta.  Além  da  diversão  em  si  e  do               

espaço  criado  para  o  brincar  junto,  os  jogos,  inevitavelmente,  acabam  trabalhando             

outros  aspectos  do  desenvolvimento  humano  e  infantil,  como  a  atenção,  o  respeito              

às   regras   e   o   raciocínio   lógico.   

Abaixo  temos  uma  tabela  que  exemplifica  as  adaptações  para  o  plano  de              

trabalho   elaborado   pela   profissional   responsável:   
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JUNHO   

Semana   
do   mês     

Plano   de   trabalho   original.   Plano   de   trabalho   adaptado   à   situação   
de   pandemia.     

Semana  1    
(31   à   04)   

Brincadeiras  cooperativas.    
Cuidado   com   a   horta.     

Plantio  no  espaço  da  horta  da  Associação         
e   jogos     

Semana  2    
(07   à   11)   

Dinâmica  sensorial.  Roda  de      
conversa  sobre  o  mapa  do       
bairro.   Finalização.     

Início  do  trabalho  de  construção  dos        
herbários  e  experiências  sensoriais  com       
aromas.   

Semana  3    
(14   à   18)   

Atividade  corporal  de     
concentração.  Caderno  de     
biografia.   Relaxamento   final.     

Continuidade  de  construção  dos  herbários,       
jogos   e   observação   da   horta..    

Semana   4   
(21   à   25)   

Atividade   com   tinta   de   terra.     Continuidade   de   construção   dos   herbários,   
jogos   e   observação   da   horta.     

Semana   5   
(28   à   30)   

Dinâmicas   cooperativas,   
cuidado   e   plantio   na   horta.   
Finalização.     

Continuidade   de   construção   dos   herbários,   
jogos   e   observação   da   horta.   
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Quanto   às   presenças   e   faltas,   tivemos   o   seguinte   balanço;     

      

Segundo  mostra  a  tabela,  tivemos  um  percentual  de  presenças  de  47,72%             

no  mês  de  junho.  Para  as  crianças  que  seguem  frequentando  o  projeto,  temos  um                

excelente  engajamento  com  as  propostas  oferecidas.  E,  para  o  percentual  faltante,             

estamos  na  construção  constante  com  as  famílias  sobre  a  importância  da             

frequência   nas   oficinas.     

Essa  construção  tem  sido  feita  através  do  grupo  do  whatsapp,  onde  são              

colocados  os  horários  e  dias  das  oficinas  semanalmente  e  também  algumas  fotos              

das  atividades  com  as  crianças  –  a  fim  de  gerar  incentivo  para  as  famílias.  Outra                 

estratégia  está  sendo  feita  através  da  chamada  para  as  reuniões  de  pais  e  mães                

responsáveis.  Nestas,  temos  colocado  o  valor  do  projeto  para  a  formação  da              
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Quinzena   Presença   Falta   Falta   justificada   

1ª   (*)   19   12   4   

2ª   18   9   8   

Última  semana    
do  mês  total  de      
18   crianças  

5   12   1   

Total/mês   42   33   13   

* Consideramos  a  presença  de  todas  as  crianças  no  dia  02  de  junho  pois  a                
educadora  esteve  doente  e  com  sintomas  possíveis  de  covid.  Sendo  que  o              
mesmo   foi   descartado   e   na   semana   seguinte   as   oficinas   seguiram   normalmente.   
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criança   e   benefício   tanto   para   a   criança   quanto   para   a   família.   

Temos  ciência  de  que  essa  é  uma  construção  constante  e  que  o              

oferecimento  das  ações  propostas  pelo  projeto  vem  de  frente  a  ruptura  de  padrões               

culturais,  travas  emocionais  e  dinâmicas  familiares  muito  complexas  que  não            

permitem   a   chegada   das   crianças   com   fidelidade   para   as   oficinas.   

Sabemos  também  que  as  propostas  das  oficinas  fogem  do  simplismo  e  das              

iscas  que  outras  propostas  podem  atingir  maior  frequência  de  público  pois,  na              

dinâmica  das  oficinas  sócio  ambientais  e  de  brincar  o  benefício  é  totalmente              

imaterial  e  subjetivo;  envolve  o  entendimento  da  família  e  a  chamada  da              

responsabilidade  das  mesmas  para  com  as  crianças.  Ou  seja,  como  em  grande              

parte  dos  processos  pedagógicos,  os  benefícios  fazem  parte  de  uma  construção  e              

seus   respectivos   resultados   serão   colhidos   futuramente.   

Assim  sendo,  as  providências  para  com  as  ausências  vêm  sendo  tomadas             

no  sentido  de  aproximar  cada  vez  mais  as  famílias  do  entendimento  dos  objetivos               

do  projeto  e  dos  seus  respectivos  benefícios.  Conjuntamente  com  a  equipe             

multidisciplinar  do  projeto  essa  vinculação  vem  sendo  tecida  e,  sobretudo,  com  o              

olhar  amplo  do  qual  cada  família  necessita  para  o  melhor  amparo  e  cuidado  que                

virá   a   reverberar   nas   crianças.     

Concernente  ao  objetivo  2,  da   “oferta  de  atendimento  individualizado           

para  crianças  como  demandas  psicossociais,  dificuldades  de  aprendizagem          

ou  em  situação  de  risco  social  pela  equipe  multidisciplinar” ,   é  preciso  tecer              

observações  quanto  ao  atendimento  psicológico  e  atendimento  psicopedagógico          

separadamente.     

Sobre  o   atendimento  psicológico ,  em  junho  tivemos  a  retomada  dos            

atendimentos  com  as  crianças.  A  profissional  utilizou  o  primeiro  mês  para  fazer  a               

leitura  de  todos  os  relatórios  de  atendimentos  individuais  realizados  anteriormente            
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pela  outra  profissional,  participar  das  reuniões  de  estudos  de  casos  e  planejar  as               

estratégias  para  retomada  dos  atendimentos.  Além  disso,  foram  feitos  alguns            

atendimentos  em  conjunto  com  a  psicopedagoga,  com  o  objetivo  de  introduzir  a              

nova   profissional   à   rotina   de   atendimento   das   crianças.     

Quanto  ao   atendimento  psicopedagógico ,  foram  realizadas  atividades         

terapêuticas  com  os  assistidos.  Estava  previsto  o  atendimento  de  19  crianças,             

sendo  que  5  apresentaram  faltas.  Os  atendimentos  continuaram  sendo           

comunicados  às  famílias  através  de  ligações,  mensagens  via  WhatsApp  e  do             

caderno  individual  de  cada  criança  com  o  objetivo  de  aprimorar  a  comunicação              

entre   as   profissionais   técnicas   e   as   famílias   das   crianças.   

Os  atendimentos  do  mês  de  junho  foram  planejados  com  focos            

individualizados  na  dificuldade  de  cada  assistido.  Foram  utilizados  jogos  como            

“Cilada”,  "Dominó",  "Uno"  entre  outras  atividades  relacionadas  à  escrita,  leitura  de             

pequenos  livros,  dentre  os  quais  neste  mês  algumas  dessas  crianças  iniciaram  seu              

processo  de  leitura  e  solicitaram  o  empréstimo  dos  mesmo  para  ler  fora  do               

ambiente   terapêutico.   

De  maneira  geral,  o  mês  de  junho  foi  positivo  nos  atendimentos  individuais,              

com  poucas  faltas  nos  atendimentos  regulares  e  a  grande  maioria  com  justificativa.              

É  possível  observar  uma  evolução  das  crianças  a  partir  do  atendimento.  No  mês  de                

julho  será  feita  uma  nova  sondagem  para  verificar  o  nível  de  evolução  das  crianças                

em   atendimento   regular.     

O  objetivo  3  diz  respeito  à   “garantia  do  atendimento  multidisciplinar  na             

forma  estendida  para  as  famílias  das  crianças  atendidas  pelo  projeto,            

destacando  os  núcleos  familiares  desestruturados  como  membros         

encarcerados,  em  situação  de  rua  ou  drogadição,  a  fim  de  entender  uma              

demanda   emergente   do   território” ,   o   mês   de   junho   foi   bastante   resolutivo.   
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Neste  mês  aconteceram  os  acompanhamentos  dos  casos  em  andamento.           

No  dia  23/06  aconteceu  mais  um  atendimento  on-line  na  Defensoria  Pública  com              

uma  das  mães  atendidas  da  OSC,  como  nos  outros  casos  o  apoio  da  Associação                

foi  fundamental,  pois  a  mãe  não  tinha  como  fazer  o  atendimento  on-line,  por  falta                

de  prática.  Observamos  que  o  atendimento  oferecido  pela  Defensoria  Pública  é  um              

dos  menos  acessíveis,  o  atendimento  é  realizado  através  do  chat,  a  pessoa              

atendida  precisa  escrever  todo  o  acontecido,  essa  forma  limita  o  número  de              

atendidos,  por  exemplo,  pessoas  com  baixa  escolaridade,  sem  ajuda,  não            

conseguem  receber  o  atendimento.  Por  isso  a  ajuda  da  OSC  é  fundamental  para               

as   famílias   do   território.   

A  defensora  pública  aposentada  atendeu,  neste  mês,  duas  famílias  que  não             

fazem  parte  dos  projetos,  que  foram  indicadas  pelas  famílias  atendidas  pela  OSC.              

Porém  tal  procedimento  não  acontecerá  com  frequência  devido  a  grande  demanda             

com   as   famílias   vinculadas   ao   projeto.   

Quanto  ao  atendimento  geral,  em  junho  somaram-se  18  atendimentos,           

sendo   que   10   estão   em   andamento   e   8   já   foram   concluídos.    

O  atendimento  multidisciplinar  para  as  famílias,  principalmente  no  que  tange            

à  orientação  jurídica  e  atendimento  socioassistencial,  tem  sido  muito  procurado  e             

executado  de  maneira  muito  eficaz.  Após  o  atendimento  inicial  voltado  apenas  para              

as  famílias  das  crianças  atendidas  pelo  Projeto  Despertar,  e  extensivamente  para             

as  famílias  das  crianças  atendidas  no  Serviço  de  Convivência,  observamos  que             

pessoas  do  território  começaram  a  procurar  a  instituição,  seja  por  indicação  de              

outras  famílias  ou  até  mesmo  pelo  próprio  “encaminhamento”  do  CRAS  São             

Camilo.     

Como  não  é  possível  absorver  toda  a  demanda  apenas  com  uma  voluntária,              

em  junho  a  instituição  recebeu  o  contato  de  mais  duas  voluntárias  para  contribuir               
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com  a  demanda  da  orientação  jurídica.  Desta  forma,  a  equipe  vai  estudar  a               

possibilidade   de   ampliar   as   datas   para   atendimentos   semanais.     

Quanto  ao  objetivo  4,  que  prevê  a   “criação  de  um  núcleo  de  memórias  e                

identidade,  visando  construir  um  mapeamento  do  bairro  e  das  famílias  das             

crianças  e  adolescentes  moradoras  do  território”  no  mês  de  junho  a  equipe  do               

mapeamento  se  reuniu  para  fazer  o  balanço  das  atividades  desenvolvidas  no             

primeiro  semestre  e  o  planejamento  para  o  segundo,  visando  encaixar  as  ações  no               

cronograma  de  atividades  do  projeto  e  estabelecer  prazos  para  as  etapas             

seguintes   até   o   fim   do   ano.     

Além  disso,  durante  as  entregas  de  doações,  a  equipe  do  mapeamento             

desenvolveu  uma  ação  de  captação  de  formulários,  auxiliando  as  famílias  no             

preenchimento   e   disponibilizando   as   ferramentas   tecnológicas   necessárias.     

Essa  ação  foi  muito  importante,  pois  a  maioria  das  famílias  não  possuem              

acesso   livre   à   internet,   o   que   dificulta   muito   a   forma   de   coleta   das   informações.   

Além  disso,  ter  esse  contato  um  pouco  mais  próximo  com  eles,  nos  permite               

construir  cada  vez  mais  estratégias  que  sejam  efetivas  para  os  atendidos  e  para  o                

trabalho   realizado.   
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PLANEJAMENTO   2º   SEMESTRE   -   MAPEAMENTO   TERRITORIAL   

  
  

1ª   etapa   (junho   e   julho)   

- Balanço  do  primeiro  semestre  e  apuração        
do   que   falta   coletar.     

- Estabelecer  prazos  para  as  etapas       
seguintes   até   o   fim   do   ano.   

- Obtenção   das   respostas   faltantes.   

2ª   etapa   (agosto)   Leitura   das   respostas   obtidas.   

3ª   etapa   (agosto   e   setembro)   Rodadas  de  reuniões  para  análise  do  material         
coletado.   

  Elaboração  e  criação  do  material  no  formato         
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Por  fim,  o  objetivo  5  prevê  a   “ampliação  da  atuação  junto  a  rede,               

especialmente  visando  o  desenvolvimento  de  políticas  públicas  e  não  apenas            

projetos  pontuais,  através  de  uma  formação,  congregando  os  diferentes           

órgãos  e  serviços  cujos  atendimentos  estão  relacionados  à  infância  e           

adolescência   no   território” .    

Conforme  programado,  no  dia  23/06  foi  realizado  o  segundo  encontro  de             

formação,  que  teve  como  tema  o  princípio  da  prioridade  absoluta  e  da  proteção               

integral,  e  também,  as  principais  diretrizes  do  Estatuto  da  Criança  e  do              

Adolescente  -  ECA.  Novamente  o  encontro  contou  com  ampla  participação  dos             

atores   da   rede   de   proteção   de   crianças   e   adolescentes.     

Os  participantes  fizeram  importantes  intervenções,  com  dúvidas  e          

complementos  das  exposições  realizadas  pela  professora  responsável  pelo  curso.           

É  possível  dizer  que  o  curso  tem  sido  um  espaço  de  atualização,  para  aqueles  que                 

já  possuem  um  conhecimento  prévio  da  legislação,  de  aprendizagem,  para  aqueles             

que  estão  tendo  seus  primeiros  contatos  com  o  estudo  da  lei  agora,  e  de  troca  de                  
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4ª   etapa   (setembro)   digital  (escrita,  tabulação,  diagramação  e       
seleção   de   fotos).     

  
  

5ª   etapa   (outubro)   

Planejamento   da   divulgação:   
- Público   alvo;   
- Abordagem   (online   ou   presencial);   
- Quantidade;   
- Demandas   específicas;   
- Convites.     

6ª   etapa   (novembro)   Apresentação   e   divulgação   do   mapeamento.   

7ª   etapa   (dezembro)   Balanço  final,  elaboração  e  entrega  do  relatório         
final.   
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informações  de  uma  maneira  geral,  pois  em  toda  aula  observamos  um  fenômeno              

de   compartilhamento   de   saberes   muito   rico.     

Para  julho  estão  previstos  dois  encontros,  conforme  calendário  pactuado          

anteriormente   com   os   participantes.     

Os  encontros  serão  sempre  realizados  pelo  Google  Meet,  das  19:00  às             

21:00.  

  

  

III.   CONCLUSÃO   

É  possível  concluir  que  o  mês  de  junho  foi  um  mês  muito  positivo  e  a  equipe                  

se  mantém  alinhada  com  o  plano  de  trabalho  proposto,  avançado            

consideravelmente  no  cumprimento  dos  objetivos  pactuados  no  prazo  determinado           

pelo   cronograma   de   atividades   apresentado.     

  

  

____________________________________________   

NARRINAM   CAMARGO   

Coordenadora   do   Projeto   Despertar     
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Atendimento   Psicológico   

  

  

Atendimento   Psicopedagógico   
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            Mapeamento   do   território   

  

  

Reuniões   com   as   mães   
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Formação   para   rede   
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