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Ofício   nº   12/2020  

A/C    Titular   da   Secretaria   de   Desenvolvimento   Social   

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

 

Jundiaí,   30   de   março   de   2020.   

 

A  Associação  Almater  vem  através  deste  ofício  protocolar  prestação  de           

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

ao  mês  de fevereiro/2020 ,  encaminhando  todos  os  documentos  abaixo          

relacionados:  

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

2   -    Demonstrativo   Mensal   das   Despesas    (1   cópia) ;   

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

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

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

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

Agradecemos  desde  já  pela  atenção  desprendida  e  nos  mantemos  à           

disposição.   

 
Atenciosamente,   

 
_________________________________  

EDMILSON   IMPERATO  
Presidente   da   Associação   Almater  

Gestão   triênio   2018/2020  

 

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


DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

Período: Fevereiro/2020  
Processo: Processo nº 1159/2018
Órgão concessor: Secretaria de Desenvolimento Social (SEDS)
OSC: Associação Almater
Processo: 12 meses
Vigência da parceria: junho/2019 à maio/2020
Data de recebimento do recurso: 2º parcela recebida em fevereiro de 2020.
Valor recebido no trimestre: R$148,620.00
Saldo trimestre anterior: R$0.00

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

Data do documento Especificação do documento Natureza da despesa Valor
Saldo exercício anterior -R$36,266.11

20/02/2020 NF 38 - Eliane Belmonte Lucenti Recursos Humanos R$4,750.00
27/02/2020 NF 45 - Narrinam Camargo Lima Recursos Humanos R$2,100.00
28/02/2020 NF 08 - Patricia Malite Imperato Recursos Humanos R$2,100.00
28/02/2020 NF 09 - Patricia Malite Imperato Recursos Humanos R$2,100.00
28/02/2020 NF 10 - Patricia Malite Imperato Recursos Humanos R$2,100.00
28/02/2020 NF 35 - Rafael Luis Zago de Oliveira Recursos Humanos R$5,041.67
28/02/2020 NF 184 - Angela Maria Monteiro Recursos Humanos R$1,125.00
28/02/2020 NF 39 - Rafaela Sales Amaral Recursos Humanos R$5,041.67
28/02/2020 NF 09 - Carmem Lúcia da Silva Recursos Humanos R$2,100.00

Total............................................................................................................................................................................................................ R$26,458.34

Número de documentos relacionados: 9
Valor recebido no trimestre (-) Despesas do exercício anterior: R$112,353.89
Total das despesas comprovadas: R$26,458.34
Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos: R$42.28
Saldo para o próximo trimestre: R$85,937.83

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

Jundiaí, 30 de março de 2020.

EDMILSON IMPERATO
Presidente da Associação Almater

Triênio 2018/2020





Extrato investimentos financeiros - mensal

G33701142574539316
01/04/2020 14:35:34

Cliente
Agência 3570-X
Conta 37992-1 ASSOCIACAO ALMATER
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

RF Simples - CNPJRF SIMPLES
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

31/01/2020 SALDO ANTERIOR 0,00
20/02/2020 APLICAÇÃO 148.600,00 110.070,112773 1,350048585 110.070,112773
20/02/2020 RESGATE 4.746,18 3.515,562368 1,350048585 106.554,550405

Aplicação 20/02/2020 4.746,18 3.515,562368
27/02/2020 RESGATE 2.110,45 0,02 0,37 1.563,163834 1,350363893 104.991,386571

Aplicação 20/02/2020 2.110,45 0,02 0,37 1.563,163834
28/02/2020 RESGATE 19.650,14 0,35 4,22 14.554,230002 1,350446571 90.437,156569

Aplicação 20/02/2020 19.650,14 0,35 4,22 14.554,230002
28/02/2020 SALDO ATUAL 122.130,55 90.437,156569 90.437,156569

Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 148.600,00
RESGATES (-) 26.506,77
RENDIMENTO BRUTO (+) 42,28
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,37
IOF (-) 4,59
RENDIMENTO LÍQUIDO 37,32
SALDO ATUAL = 122.130,55

Valor da Cota
31/01/2020 1,348451939
28/02/2020 1,350446571

Rentabilidade
No mês 0,1479
No ano 0,3505
Últimos 12 meses 3,5428

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

Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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RELATÓRIO   DE   ATIVIDADES  

  REFERENTE   AO   MÊS   FEVEREIRO   DE   2020  

(Percepção   dos   profissionais   -   Rafaela   Sales   e   Rafael   Zago)  

   EIXO   1   -   AGROECOLOGIA   E   SUSTENTABILIDADE  

 

O  objetivo  deste  relatório  é  apresentar  detalhadamente  as  atividades          

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

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

positiva  para  enfrentar  os  desafios  bem  como  a  percepção  dos  resultados            

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

de   fevereiro   de   2020.  

 

Iniciamos  o  mês  de  fevereiro  com  um  trabalho  de  continuidade  da            

articulação  junto  às  duas  escolas  que  sediam  o  projeto  aqui  na  cidade  de  Jundiaí               

(Escola  Estadual  Benedita  Arruda  e  Escola  Estadual  Adib  Miguel  Haddad).  As            

ações  foram  realizadas  com  conversas  junto  à  direção  e  coordenação  pedagógica            

via  telefone  e  aplicativo  de  celular,  bem  como  através  de  idas  pontuais  até  as  duas                

escolas.  Neste  trabalho  definimos  datas,  combinados  em  relação  aos  horários  e            

entradas  dos  adolescentes,  sanamos  dúvidas  quanto  a  aplicação  do  calendário  do            

projeto  e  sua  interferência  e  relação  com  o  calendário  escolar,  nos  inteiramos             

melhor  sobre  a  dinâmica  do  calendário  letivo  e  de  funcionamento  da  escola  para  o               

ano  de  2020  e,  nos  colocamos  sempre  a  disposição  das  escolas  para  esclarecer              

quaisquer  dúvidas  sobre  os  conteúdos  e  funcionamento  do  projeto  para  toda  a             

comunidade   escolar   das   duas   unidades   de   atuação   do   projeto.   

 

Dentro  deste  mesmo  período,  início  de  fevereiro,  também  fomos  retomando           

o  contato  com  os  adolescentes  através  dos  grupos  remotos.  Reafirmamos  o            

vínculo  deles  com  o  projeto,  estimulamos  a  participação  neste  semestre  e            
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comunicamos  os  recados  relativos  ao  início  das  atividades  do  projeto  em  ambas  as              

escolas.  Neste  momento  tivemos  algumas  devolutivas  sobre  alguns  adolescentes          

que  estavam  se  desligando  do  projeto.  Todos  os  motivos  apresentados  foram  em             

relação  a  mudanças  na  vida  pessoal,  como;  início  de  emprego,  mudança  de  escola              

e  de  bairro//cidade  e  necessidade  de  cuidar  dos  irmãos  menores  no  período  da              

tarde.  Nenhuma  justificativa  veio  como  negativa  em  relação  ao  projeto,  ao            

contrário,  recebemos  respostas  muito  positivas  dos  adolescentes  que  vivenciaram          

conosco   o   primeiro   semestre   de   execução   do   nosso   plano   de   trabalho.   

 

Através  do  grupo  remoto  obtivemos  também  reações  de  expectativa  positiva           

para  início  das  atividades  deste  semestre.  Lemos  essa  reação  como  uma            

excelente  aceitação  ao  que  o  projeto  se  propõe.  Essas  reações  foram  percebidas             

tanto  pelo  grupo  remoto,  quanto  pela  direção,  coordenação  pedagógica  da  escola  e             

corpo  de  funcionários  que  relataram  uma  ansiedade  nos  adolescentes  perguntando           

sobre   a   volta   das   atividades   do   “Ecoar”.   

 

Na  segunda  semana  de  fevereiro  iniciamos  a  retomada  de  inscrições  e            

contato  direto  com  os  adolescentes.  Essa  ação  já  era  prevista,  tendo  em  mente              

que  o  início  do  projeto  se  deu  na  metade  do  primeiro  semestre  de  2019  e  o  grupo                  

de  adolescentes  formado  para  participar  do  projeto  obedece  a  uma  tendência  de  se              

manter  unido  durante  o  período  do  ano  letivo  e  mudar  com  a  consequente  entrada               

de  um  novo  ano.  E,  sobretudo,  sabendo  que  teríamos  esse  quadro  formado,  já              

projetamos  uma  estratégia  de  atuar  de  modo  a  manter  os  adolescentes  (que             

iniciaram  o  percurso  com  o  projeto  em  2019)  e,  incorporar  os  adolescentes  que              

chegam   ao   projeto   em   2020.   

 

A  retomada  com  as  inscrições  se  deu,  nas  duas  escolas,  com  a  seguinte              

dinâmica;  passamos  em  todas  as  salas  dos  oitavos  e  nonos  anos  do  ensino              
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fundamental  e  todos  os  anos  do  ensino  médio,  explicamos  sobre  o  projeto  -  os               

temas  trabalhados  e  a  dinâmica  das  oficinas  -,  e  em  seguida  fizemos  a  distribuição               

de   fichas   de   inscrição   aos   interessados.   

 

Na  Escola  Estadual  Benedita  Arruda  entregamos  cerca  de  60  fichas  e  na             

Escola  Estadual  Adib  Miguel  Haddad  entregamos  cerca  de  110  fichas.  Mesmo            

sabendo  que  haveria  uma  filtragem  natural  dos  adolescentes  que  irão  retornar  com             

presença  efetiva  nas  oficinas,  consideramos  a  ação  bem  sucedida  e  o  retorno             

muito   positivo   para   com   o   interesse   dos   adolescentes   em   participar   do   projeto.   

 

As  oficinas  retornaram  com  dois  novos  grupos,  na  semana  de  17  a  20  de               

fevereiro.  Trabalhamos  na  integração  dos  adolescentes,  com  dinâmicas  e  jogos           

cooperativos,  estabelecemos  os  combinados  e  apresentamos  os  conteúdos  e          

atividades  a  serem  desenvolvidas.  Tivemos  boa  receptividade  e  presença  dos           

adolescentes.   

 

A  última  semana  de  fevereiro  foi  marcada  pelo  feriado  nacional  do  carnaval.             

Tivemos  apenas  um  encontro  com  os  adolescentes  da  Escola  Estadual  Adib  Miguel             

Haddad  no  dia  27  de  fevereiro,  quinta  feira.  Apesar  de  termos  um  número              

diminuído  das  presenças,  justamente  por  conta  da  emenda  de  feriado,  foi  uma             

oficina   bastante   proveitosa   e   de   reafirmação   e   formação   de   vínculos.   

 

Segundo  o  nosso  calendário  de  atividades,  prevíamos  um  mutirão  a  ser            

realizado  na  Escola  Estadual  Benedita  Arruda,  no  dia  29  de  fevereiro,  um  sábado.              

Consideramos  totalmente  inviável  a  realização  do  mesmo  com  sucesso  pois,  não            

houve  tempo  hábil  para  formação  e  estabelecimento  do  grupo  de  adolescentes            

nesta  escola.  Havia  uma  expectativa  de  início  das  atividades  do  projeto  logo  na              

primeira  semana  de  fevereiro,  esta  não  foi  possível  por  determinação  da  gestão             
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das  duas  escolas  em  que  atuamos,  devido  a  necessidade  de  organização  das             

escolas  junto  aos  estudante  nas  primeiras  semanas  de  aula.  Assim,  contamos  com             

a   consequência   de   um   relativo   atraso   no   início   das   nossas   atividades.  

 

Para  não  prejudicar  a  importantíssima  ação  pedagógica  do  mutirão,          

decidimos  adiar  o  mesmo  e  realocar  na  agenda  do  projeto  uma  nova  data  para  a                

execução  do  mesmo,  tendo  assim  já  estabelecido  os  vínculos  e  a  organização  do              

mutirão  junto  aos  adolescentes.  Ação  esta  também  de  caráter  pedagógico  onde            

trabalhamos  os  aspectos  de  participação  social,  cidadania,  cooperação,         

responsabilidade   e   protagonismo.   

 

No  território  do  Jardim  Santa  Gertrudes,  onde  se  localiza  a  Escola  Estadual             

Adib  Miguel  Haddad,  tivemos  a  realização  de  um  mutirão,  previsto  e  executado  no              

dia   08   de   fevereiro.   

 

Decidimos  realizar  o  mutirão  -  mesmo  com  a  sabida  ausência  da  maioria             

dos  adolescentes  presentes  no  projeto  do  ano  de  2019  e  com  o  grupo  de  2020                

ainda  não  formado  (pois  nossa  entrada  na  escola  se  deu  na  segunda  semana  de               

fevereiro).  Essa  ação  foi  tomada  porque  tivemos  uma  articulação  no  território  muito             

favorável  ao  seu  acontecimento  e,  nos  preocupamos  com  a  organização  do            

calendário  de  execução  das  atividades  do  projeto,  tendo  dois  adiamentos  de            

mutirão  no  mês  (um  no  dia  08  de  fevereiro  e  outro  no  dia  29  de  fevereiro  conforme                  

explicado   acima).   

 

Criamos  uma  parceria  de  trabalho  muito  bem  firmada  e  organizada  com  o             

CRAS  -  Centro  de  Referência  de  Assistência  Social  -  do  território  -  conforme  já               

descrito  nos  relatórios  dos  meses  anteriores.  Assim,  aproveitamos  uma  demanda           

do  território  -  colhida  em  reuniões  com  o  equipamento  e  com  a  comunidade  -,  para                
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realizar  o  mutirão  na  área  verde  do  CRAS  (Centro  de  Referência  de  Assistência              

Social)   e,   dentro   da   data   previamente   estabelecida   no   nosso   cronograma.   

 

Comunicamos  e  articulamos  a  presença  dos  adolescentes  através  do  grupo           

remoto,  reforçando  a  importância  da  ação  e  do  aprendizado.  No  entanto,  não             

tivemos  um  bom  resultado  com  a  participação  efetiva  dos  adolescentes  mas,            

tivemos   uma   excelente   participação   da   comunidade.   

 

Realizamos  a  abertura  de  uma  área  e  o  plantio  com  sementes  de  adubação              

verde  que  servirão  para  nutrir  o  solo,  abrir  o  solo  para  oxigenação  e  passagem  da                

água  e  fornecer  matéria  orgânica  para  cobertura  posterior  dos  canteiros,  além  de             

uma  confraternização  com  café  da  manhã  colaborativo  entre  todos  os           

participantes.   

 

No  mesmo  molde  de  uma  aula  aberta,  realizamos  o  mutirão  com  todos  os              

conceitos  e  princípios  que  temos  como  premissa  na  ação.  E,  entendemos  que  este              

espaço  servirá  como  local  de  aula  para  as  oficinas  futuras  do  projeto  com  os               

adolescentes  pois,  neste  local,  podemos  mostrar  tanto  a  diferença  em  estágios  de             

duas  áreas  -  a  já  em  andamento  dentro  da  escola  e  a  nova  área  trabalhada  dentro                 

do  equipamento  -,  quanto  o  local  servir  como  um  laboratório  de  experiência  social  e               

ambiental  pois,  houve  de  fato  o  engajamento  da  comunidade  e  há  a  tendência  para               

se  estabelecer  uma  horta  comunitária  no  local.  Assim,  este  espaço  será  frutífero             

como   exemplo   aos   adolescentes   de   prática   de   cidadania   e   ação   socioambiental.   

 

Em  meados  do  mês  participamos  da  Reunião  da  Rede  de  Equipamentos  e             

da  Comunidade  do  Jardim  Santa  Gertrudes.  Nossa  participação  se  dá  com  grande             

importância  para  conhecer  com  mais  profundidade  o  território  e  as  ações            

desenroladas  no  mesmo,  como  também,  posteriormente,  repassar  dados         
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importantes  do  território  para  os  adolescentes  que  participam  do  projeto.  Essa            

participação  tem  tido  seu  valor  também  para  fortalecer  as  ações  desenvolvidas            

pelo  projeto  no  território,  especialmente  as  oficinas  descentralizadas  que  são           

abertas  à  população  do  bairro.  Nosso  principal  objetivo  na  rede  é  atuar  como              

disseminador  de  informação  e  formação  e,  principalmente,  cultivar  as  noções  de            

participação  social,  cidadania  e  proteção  da  criança  e  adolescente  para  a            

comunidade   e   para   os   próprios   adolescentes   que   participam   do   projeto.   

 

Tivemos  também  participação  no  Horário  de  Trabalho  Pedagógico  Coletivo          

(HTPC)  nas  duas  escolas.  Nestes  encontros  foi  atualizado,  junto  aos  professores,            

os  conteúdos  e  ações  que  serão  desenvolvidos  pelo  projeto  neste  semestre.  O             

retorno  e  apoio  dos  professores  foi  positivo  e,  no  entanto,  com  uma  interação              

relativa.  Entendemos  que  a  dinâmica  estabelecida  pelo  próprio  Horário  de  Trabalho            

Pedagógico  Coletivo  (HTPC)  não  favorece  uma  boa  permeabilidade  para  assuntos           

extras.  Especialmente  neste  momento  em  que  há  uma  enorme  demanda  oriunda            

da  Secretaria  de  Educação  do  Estado  de  São  Paulo  para  mudanças  no  programa              

pedagógico  das  escolas  e  no  currículo  do  Estado  de  São  Paulo.  Diante  disso,              

estamos  desenvolvendo  uma  ferramenta  para  melhorar  o  diálogo  com  os           

professores  e  ampliar  o  canal  de  comunicação  com  esse  público.  Criaremos  um             

boletim  informativo  das  nossas  atividades  e,  deixaremos  uma  caixa  na  sala  de             

reunião  dos  professores,  com  informações  sobre  o  projeto  e  um  espaço  aberto             

para  trocarmos  informações.  Este  mecanismo  será  elaborado  ao  longo  do  próximo            

mês   e   esperamos   com   isso   obter   mais   resultados   no   trabalho   com   os   professores.   

 

Salientamos  que,  apesar  de  não  haver  um  espaço  muito  favorável  para  o             

diálogo  e  a  troca  de  informações  com  os  professores,  o  projeto  é  bem  aceito  pelo                

corpo  docente  de  ambas  as  escolas  e,  pontualmente,  recebemos  devolutivas           

bastante  positivas  sobre  a  ação  do  nosso  trabalho  com  os  adolescentes,  como  por              
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exemplo,  mudanças  de  comportamento  e  postura  nas  aulas  do  período  de  aulas             

regular.  Temos  tido  também  atenção  a  casos  especiais  -  temos  adolescentes  com             

diagnóstico  de  Deficiência  Intelectual  que  participam  do  projeto  e  estamos  em            

constante  diálogo  com  as  professoras  de  educação  especial  que  os  acompanha.            

Usamos  o  espaço  das  oficinas  para  fazer  a  inclusão  desses  adolescentes  no             

grupo,  de  forma  sempre  subjetiva  e  sutil  e,  a  integração  tem  ocorrido  de  forma               

bastante  positiva.  Entendemos,  sobretudo,  que  esse  movimento  é  um  enorme           

ganho  de  aprendizado  para  todo  o  grupo  e  converge  com  o  cultivo  de  valores  que                

buscamos   inserir   nos   beneficiários   do   projeto.   

 

Ao  final  do  mês  realizamos  uma  reunião  com  toda  a  equipe  que  trabalha  nos               

3  eixos  do  projeto.  Na  pauta  atualizamos  o  andamento  das  atividades  de  cada  eixo,               

discutimos  estratégias  de  chamamento  de  público  para  as  oficinas  extras  (com            

início  no  mês  de  março),  e  acertamos  aspectos  de  organização  interna  da  equipe,              

como   datas   e   cumprimento   de   horários   /   atividades   de   trabalho.   

 

Ao  longo  do  mês  tivemos  encontros  entre  os  profissionais  de  forma  mais             

pontual  de  individualizada.  Dentro  da  necessidade  de  acertos  relativos  a           

documentação  e  materiais  usados  no  dia  a  dia  do  projeto:  impressões  (cartazes,             

fichas  de  inscrições,  material  usado  nas  oficinas).  Além  do  momento  presencial            

entre  os  profissionais,  tivemos  também,  como  em  todos  os  mese  de  execução  do              

projeto,  um  intenso  trabalho  ocorrendo  de  forma  virtual;  tanto  para  trocar  ideias  e              

resoluções,   quanto   para   definir   e   orientar   uns   aos   outros,   dentro   da   equipe.   

 

Temos  também  a  consideração  de  tempo  dispensado  para  conversas          

individuais  na  orientação  dos  adolescentes  pela  via  virtual.  Essa  interação  tem            

sido,  além  de  inevitável,  fundamental,  para  a  construção  e  firmamento  de  laços  e              

vínculos  e  também,  na  sanação  de  dúvidas  sobre  a  organização  do  grupo  e  das               
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atividades  do  projeto.  Dentro  do  âmbito  mais  privado  e  individual,  pela  via  virtual,              

temos  espaço  para  conhecer  melhor  a  dinâmica  de  vida  e  as  dificuldades  dos              

adolescentes  do  projeto.  Isso  nos  aproxima  da  realidade  deles  e,  dentro  dos             

princípios  e  objetivos  do  projeto,  buscamos  orientar  os  adolescentes  para  as  suas             

respectivas   melhorias   e   evolução   como   sujeito   e   cidadão.   

 

Dentro  do  plano  de  trabalho  proposto  para  este  mês,  consideramos  que  as             

atividades  foram  todas  cumpridas  e  com  resultados  positivos.  Temos  que  o  balanço             

deste  mês  de  retomada  do  trabalho  em  campo  e  com  o  contato  direto  com  o                

público  beneficiário,  é  positivo  e  prospecta  avanços  e  sucesso  para  as  ações  mais              

intensas   que   virão   nos   próximos   meses.   

 

Seleção   de   imagens   das   atividades   realizadas   na   ESCOLA   ESTADUAL   BENEDITA  

ARRUDA.  

REAPRESENTAÇÃO   DO   PROJETO   E   COLETA   DE   NOVAS   INSCRIÇÕES   PARA  

O   PRIMEIRO   SEMESTRE   DE   2020   -   13.03.2020.    
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Oficina   -   17.02.2020  

 

 
 

 

Participação   no   Horário   de   Trabalho   Pedagógico   Coletivo   -   19.-2.2020  
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Seleção   de   imagens   das   atividades   realizadas   na   ESCOLA   ESTADUAL   ADIB  

MIGUEL   HADDAD.  

  

Mutirão   realizado   no   CRAS   -   Centro   de   Referência   de   Assistência   Social   -   do  

Bairro   Jardim   Santa   Gertrudes   -   08.02.2020   
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REAPRESENTAÇÃO   DO   PROJETO   E   COLETA   DE   NOVAS   INSCRIÇÕES   PARA  

O   PRIMEIRO   SEMESTRE   DE   2020   -   14.03.2020.  
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Oficina   -   18.02.2020  

 
 

 

 

Oficina   -   27.02.2020  
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Participação   no   Horário   de   Trabalho   Pedagógico   Coletivo   -   19.-2.2020  

 
 

 

 

Reunião   da   Rede   de   equipamentos   e   da   Comunidade   do   Jardim   Santa  

Gertrudes   -   18.02.2020  
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Reunião   de   Equipe   -   28.02.2020  
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   EIXO   2   -   EDUCAÇÃO   EM   DIREITOS  

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

 

No  dia  08/02  houve  o  mutirão  no  CRAS  ao  lado  da  escola  Miguel  Adib.               

Com  a  finalidade  de  haver  a  integração  e  colaboração  entre  os  Eixos,  houve  a               

presença  do  Eixo  2.  O  resultado  foi  a  colaboração  de  moradores  e  colaboradores              

da   região,   conforme   se   depreende   da   foto   abaixo.  

 

 

 

 Nos  dias  10/02  e  11/02  às  Educadoras  compareceram  nas  escolas  para             

apresentar  e  convidar  os  alunos  a  participarem  do  Projeto  Ecoar.  Houve  grande             

interesse  por  parte  dos  novos  estudantes  a  participarem  do  projeto,  sendo            

produtiva   a   visita   realizada   nas   salas   de   aula.  
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Nos  dias  19  e  20  de  fevereiro  foram  ministradas  aulas  nas  escolas             

Benedita  Arruda  e  Miguel  Adib,  respectivamente.  Com  a  inscrição  de  novos            

adolescentes,  tendo  em  vista  o  começo  do  ano  letivo  –  houve  necessidade  de  fazer               

uma  recapitulação,  em  síntese,  dos  temas  importantes  vistos  nas  aulas  anteriores            

para  que  os  novos  adolescentes  (pelo  menos  metade  da  turma)  pudessem            

acompanhar   as   aulas   sem   perderem   a   essência   do   projeto.  

 

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  
 

 

   

 

Desse  modo,  após  uma  breve  apresentação  do  projeto  houve  a           

recapitulação  dos  principais  temas  com  a  participação  dos  assistidos  que           

participaram  do  projeto  no  semestre  anterior.  Houve  grande  participação,          

principalmente  dos  jovens  da  escola  Adib,  que  demonstraram  grande  aprendizado           

e  assimilação  do  conteúdo,  bem  como  a  essência  do  projeto,  inclusive  chamando  à              

atenção  aos  novos  inscritos  quanto  ao  silêncio  e  respeito  para  com  as  educadoras,              

uma  vez  que  os  novatos  estavam  eufóricos  e  mais  dispersos  (o  que  é  natural  no                

primeiro   dia   de   aula).  

Com  a  finalidade  de  criar  a  interação  com  os  jovens,  após  a  recapitulação              

foi  aplicada  a  dinâmica  do  volençol.  A  dinâmica  consistiu  em  separar  2  (duas)              

equipes  de  acordo  com  o  número  de  participantes,  e  pedir  que  segurassem  nas              

bordas  do  lençol  com  as  bexigas  no  meio.  Em  seguida,  tocou-se  a  música  e  os                

jovens  tinham  que,  em  sincronicidade,  mexer-se  e  manter  as  bexigas  no  lençol,             

sem   cair   ao   chão,   protegendo-as.   

Reflexão:  por  meio  da  atividade  prática  e  divertida,  trouxemos  o  conceito            

de  cooperação,  de  trabalho  em  equipe  e  a  importância  de  cada  pessoa  para  que  o                

resultado  final  seja  garantido.  No  começo  da  atividade  Patrícia  disse  que  cada             
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bexiga  simbolizava  cada  um  deles.  Então,  ao  cooperar  e  proteger,  eles  estavam             

simbolizando  o  cuidado  que  cada  um  deveria  ter  com  o  outro.  Refletimos  também              

sobre  aqueles  que  não  conseguiram  cooperar  muito  e  o  impacto  que  isso  causou.              

Refletimos   o   quanto   isso   também   acontece   na   sociedade.   
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Após  o  intervalo,  foi  aplicada  a  dinâmica  troca  ou  não  troca.  A  brincadeira              

está  consubstanciada  em  verificar  quais  valores  são  “trocados”  se  não  dermos  a             

devida  importância  aos  mesmos,  bem  como  se  não  estivermos  com  “os  olhos             

abertos”   e   atentos,   por   analogia,   muitos   direitos   são   violados.  

Em  seguida,  foram  passados  2  (dois)  vídeos.  O  primeiro,  sobre  a            

fraternidade;   o   segundo,   acerca   da   igualdade.  

Quanto  ao  vídeo  da  fraternidade,  este  desenvolve-se  em  torno  de  um            

menino  pobre  com  um  velho  chinelo  quebrado  que  é  quase  inútil,  mas  ele              

mantém-no  porque  essa  é  a  única  forma  pela  qual  ele  andar  sem  ferir  o  seu  pé.                 

Cansado  do  chinelo  quebrado,  o  menino  senta-se  na  estação  de  trem  para  tentar              

consertá-lo,  sem  sucesso.  Outro  menino  está  correndo  para  adentrar  ao  trem            

quando  perde  seu  sapato  novo;  o  menino  pobre  vê  cena  e  corre  para  entregar  o                

sapato;  todavia,  não  consegue  alcançar  o  trem  em  movimento.  Assim,  o  menino             

que   estava   no   trem   retira   o   outro   sapato   e   o   arremessa   para   dá-lo   ao   jovem   pobre.   

Desse  modo,  veio  a  reflexão:  os  jovens  realçaram  a  questão  da            

honestidade,  mesmo  diante  da  dificuldade.  Também  como  é  importante  enxergar  o            
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outro  como  irmão  ser  fraterno.  Refletimos  sobre  como  seria  ótima  a  vida  em              

sociedade   de   todos   tivessem   esse   olhar.   

Acerca  do  vídeo  da  igualdade,  foram  convidados  vários  participantes  de           

vários  lugares  do  mundo  com  forte  senso  de  patriotismo  e  que  acreditam  no              

conceito   de   “raça   pura”   para   fazer   um   teste   de   DNA.  

Assim,  um  rapaz  inglês  que  não  gosta  da  Alemanha  descobriu  que  tem             

ascendentes  alemães,  o  jovem  cubano  descobriu  que  tem  familiares  na  Europa            

Ocidental,   e   assim   por   diante.  

  Ao   final,   uma   jovem   descobriu   que   tinha   um   primo   entre   os   convidados.  

Reflexão:  todos  somos  cidadãos  do  mundo  e  não  podemos  cair  na            

armadilha  de  acharmos  que  somos  melhores  ou  piores.  Somos  iguais  em  essência             

e   nos   cabe   o   respeito   a   cada   um.   

 Após  os  vídeos,  intercalando  com  mais  alguma  teoria  do  direito,  foi  em              

seguida  aplicada  a  dinâmica  da  cédula.  Nesta,  os  jovens  verbalizaram  os  valores             

humanos  constantes  no  papel.  Recapitulando  todos  aos  direitos  humanos,          

inclusive.  
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Houve  a  reunião  de  equipe  realizada  no  dia  28/02.  Foi  constatado  que  as              

fichas   de   inscrições   ao   projeto   tiveram   um   número   elevado   de   interessados.   

Foi  consignado,  ainda,  no  tocante  ao  diagnóstico  que  criamos  para  ser            

aplicado  em  cada  bairro,  pelos  jovens,  que,  quanto  ao  bairro  Santa  Gertrudes,             

após  reunião  de  rede  no  CRAS,  este  decidiu  que  não  aproveitaria  nossa  visita  ao               

prefeito  para  enviar  também  o  seu  diagnóstico.  Assim,  ficou  somente  os  que             

entregaríamos   aos   alunos   das   escolas.  

Quantos  aos  demais  Eixos,  em  síntese,  a  Educadora  Ângela  ficou  de  ir  à              

escola  Benedita  Arruda  conversar  com  os  assistidos  acerca  da  proposta  do  projeto             

da   oficina   de   moda,   ver   as   demandas   dos   adolescentes   e   interesses.  

Por  fim,  que  as  equipes  ficaram  contentes  com  o  número  de  inscritos  e  a               

devolutiva  positiva  dos  alunos  que  permaneceram  no  projeto  e,  com  isso,            

esperançosas  de  continuar  cumprindo  as  metas  do  projeto  e  levar  o  melhor  para              

nossos   jovens.   
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EIXO   3   -   JOGOS   COOPERATIVOS  

(Percepção   da   profissional   Eliane   Belmonte   Lucenti)  

Começamos  o  mês  com  uma  reunião  com  a  gestão  escolar,  diretoria  e             

coordenadores,  para  alinhamento,  fechamento,  e  confirmação  de  detalhes  como          

dias  da  semana  e  horários  de  cada  sala  para  nossa  atuação  dando  sequência  ao               

Projeto.  Desta  vez  foi  muito  mais  fácil  organizarmos  as  agendas  por  virtude  de              

estarmos   na   escola   no   início   do   ano   letivo.  

Como  previsto  anteriormente  participamos  da  primeira  reunião  de  pais,  os           

quais  nos  receberam  com  o  mesmo  carinho  e  atenção  que  nos  foi  reservada  ao               

término  do  ano  passado.  Durante  a  reunião  pudemos  reforçar  nossas  ações,            

objetivos,  compartilhar  nossas  primeiras  impressões  do  que  construímos  até  aqui,           

e  prepará-los  para  a  etapa  a  seguir  que  será  a  construção  da  cidade  da  paz  na                 

família.  Nesta  escola  muito  dos  pais  levam  as  crianças  juntos  à  reunião  e  já               

pudemos  constatar  que  elas  estão  ansiosas  e  não  veem  a  hora  de  retomarmos              

nossos   trabalhos,   fizeram   questão   de   vir   nos   abraçar   e   contar   as   novidades.   

Iniciamos  os  trabalhos  com  as  crianças  relembrando  as  etapas  que  já            

construímos  reavivando  nelas  as  conquistas  até  aqui.  Vale  ressaltar  aqui  que            

dentro  deste  mês  a  agenda  escolar  está  bastante  apertada  por  conta  dos  feriados              

de  carnaval  e  período  de  adaptação  das  crianças  no  início  do  ano  letivo,  onde  o                

período   de   aula   é   reduzido.  

A  exibição  do  filme  da  Tereza  de  Calcutá  foi  um  sucesso,  as  crianças              

assistiram  com  muita  atenção  e  após  fizeram  grandes  reflexões  sobre  as  questões             

humanitárias   que   permeiam   todo   a   obra.  
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Fotos   da   exibição   do   filme:  

 

 

Dentro  ainda  deste  mês  tivemos  nossas  reuniões  específicas  de  eixo  para            

fechamento  das  questões  pertinentes  ao  jogo  Gentil  Ação,  bem  como  a  reunião             

mensal   geral   do   projeto.  
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Desta  forma,  estas  foram  as  percepções  dos  profissionais  do  Projeto  Ecoar            

inerentes   à   execução   do   mês   de   fevereiro/2020.   

 

Jundiaí,30   de   março   de   2020.   

 

________________________________________  
EDMILSON   IMPERATO  

Presidente   da   Associação   Almater  
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