
 

 
ASSOCIAÇÃO ALMATER 
Fundada em 31 de março de 2012 
CNPJ n. 15.670.588/000168 

 
 

Jundiaí, 22 de maio de 2019. 
 
 

À Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social  UGADS 
Jundiaí 
 
Ref… Termo de Colaboração nº: 26/18   Prestação de Serviços de Convivência e                         
Fortalecimento de Vínculos  SCFV para crianças e adolescentes, na faixa etária de                         
07 à 15 anos.  
 
 

● Mês de referência:  Março/2019. 
 
 
Relação de documentos/Check List: 
 
 

1  Protocolo e notas explicativas 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樀猄tucional@associacaoalmater.com.br   Telefone: (11) 99674‐7252 
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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 (EIS) PELA ENTIDADE:  EDMILSON IMPERATO
CPF: 112.160.108-11
OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO: Prestação de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV para crianças e adolescentes, 
na faixa etária de 04 à 17 anos e idosos a partir de 60 anos referenciados no Centro de Referência da Assistência Social - CRAS e no Centro de 
Referência Especializado da Assistência Social - CREAS no município de Jundiaí.
EXERCÍCIO: MARÇO/2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 26/2018 20/08/2018 01/07/2018 à 30/06/2019 R$147,552.00

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$)

11/03/2019 R$11,932.20 07/03/2019 660340000069057 R$11,932.20

(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR R$9,318.56
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO R$11,932.20

(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS R$28.75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) R$0.00

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) R$21,279.51

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL R$0.00
(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) R$21,279.51

(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 março/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

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$6,909.27 R$2,148.27 R$4,761.00 R$6,909.27 R$2,148.27
Recursos Humanos (6) R$3,280.00 R$0.00 R$3,280.00 R$3,280.00 R$0.00
Alimentação R$492.22 R$0.00 R$492.22 R$492.22 R$0.00
Utilidades Públicas (7) R$199.99 R$158.18 R$0.00 R$158.18 R$358.17

TOTAL R$10,881.48 R$2,306.45 R$8,533.22 R$10,839.67 R$2,506.44

(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$21,279.51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) R$10,839.67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] R$10,439.84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO R$0.00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) R$10,439.84

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 abril de 2019

EDMILSON IMPERATO
Presidente da Associação Almater

 



ANEXO II
     RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS/DOCUMENTOS

DATA 
DOCTO DOC. RAZÃO SOCIAL NATUREZA 

OPERAÇÃO
VALOR 
TOTAL

VALOR 
MUNICIPAL

11/03/2019 NF 036.279 Atacadão S.A Compra Alimentação R$428.08 R$428.08
18/03/2019 NF 036.548 Atacadão S.A Compra Alimentação R$64.14 R$64.14
27/03/2019 NF 119 Grace Kelly Sanches Manha Oficineira de Jornal R$240.00 R$240.00
28/03/2019 NF 11 Maria Júlia Maranzato Alves Simão Oficineiro de Dança R$1,600.00 R$1,600.00
28/03/2019 NF 43 Rodrigo Ferreira de Moraes Oficineiro de Teatro R$1,440.00 R$1,440.00
28/04/2019 NF 113411 Pombonet Telecomunicações e Informática LTDA - ME Utilidades Públicas R$199.99 R$199.99
28/03/2019 Holerite Letícia Cristina Pomilio Orientadora Social R$2,340.63 R$2,169.00
28/03/2019 Holerite Elaine Cristina dos Santos Florêncio Cavalcante Educadora Social R$2,876.52 R$2,592.00
07/04/2019 Guia de Recolhimento FGTS  ref 03/2019 Encargos Sociais R$736.00 R$368.00
18/04/2019 Guia de Recolhimento GPS ref 03/2019 Encargos Sociais R$3,385.60 R$1,692.80
18/04/2019 Guia de Recolhimento IRRF ref 03/2019 Encargos Sociais R$69.29 R$41.47
25/04/2019 Guia de Recolhimento PIS ref 03/2019 Encargos Sociais R$92.00 R$46.00
TOTAL R$13,472.25 R$10,881.48

Numero de documentos relacionados: 12
Total de despesas comprovadas: R$13,472.25
Total de despesas comprovadas Municipal: R$10,881.48

Declaramos na qualidade de responsáveis pelo SCFV, 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 abril de 2019.

EDMILSON IMPERATO
Presidente da Associação Almater



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 COLABORAÇÃO Nº 26/2018: Prestação de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV para crianças e adolescentes, na 
faixa etária de 04 à 17 anos e idosos a partir de 60 anos referenciados no Centro de Referência da Assistência Social - CRAS e no Centro de Referência Especializado 
da Assistência Social - CREAS no município de Jundiaí.

DATA Nº DOC. HISTÓRICO DÉBITO R$ CRÉDITO R$ SALDO R$
SALDO ANTERIOR R$13,322.33

06/03/2019 553,570,000,038,547 Guia FGTS - Referente fevereiro/2019 R$368.00 R$0.00 R$12,954.33
06/03/2019 553570000038547 Pombonet Telecomunicações e Informática LTDA - ME referente fevereiro/2019 R$158.18 R$0.00 R$12,796.15
06/03/2019 553570000038547 Devolução de crédito para Associação Almater - referente janeiro/2019 R$4,100.00 R$0.00 R$8,696.15
07/03/2019 660340000069057 Transferência do Repasse - Referente março/2019 R$0.00 R$11,932.20 R$20,628.35
12/03/2019 850041 Compra Alimentação - Atacadão S.A. R$428.08 R$0.00 R$20,200.27
19/03/2019 850042 Compra Alimentação - Atacadão S.A. R$64.14 R$0.00 R$20,136.13
20/03/2019 553570000038547 DARF PIS - Referente fevereiro/2019 R$46.00 R$0.00 R$20,090.13
20/03/2019 553570000038547 Guia INSS Patronal - Referente fevereiro/2019 R$1,692.80 R$0.00 R$18,397.33
20/03/2019 553570000038547 DARF IRRF - Referente fevereiro/2019 R$41.47 R$0.00 R$18,355.86
28/03/2019 552447000042767 Maria Júlia Maranzato Alves Simão - Referente março/2019 R$1,600.00 R$0.00 R$16,755.86
28/03/2019 554303000027299 Letícia Cristina Pomilio - Referente março/2019 R$2,169.00 R$0.00 R$14,586.86
28/03/2019 32801 Elaine Cristina dos Santos Florêncio Cavalcante - Referente março/2019 R$2,592.00 R$0.00 R$11,994.86
28/03/2019 32802 Rodrigo Ferreira de Moraes - Referente março/2019 R$1,440.00 R$0.00 R$10,554.86
28/03/2019 32803 Grace Kelly Sanches Manha - Referente março/2019 R$240.00 R$0.00 R$10,314.86
28/03/2019 8208712000200044 Tarifa DOC/TED Eletrônico R$10.18 R$0.00 R$10,304.68
28/03/2019 8208712000200045 Tarifa DOC/TED Eletrônico R$10.18 R$0.00 R$10,294.50
28/03/2019 8208712000200046 Tarifa DOC/TED Eletrônico R$10.18 R$0.00 R$10,284.32
31/03/2019 - Rendimento da aplicação  - Referente março/2019 R$0.00 R$28.75 R$10,313.07

TOTAL R$14,970.21 R$11,960.95 R$10,313.07

Jundiaí,  30 de abril de 2019.

EDMILSON IMPERATO
Presidente da Associação Almater





Extrato investimentos financeiros - mensal

G33623105631529722
23/01/2020 11:15:53

Cliente
Agência 3570-X
Conta 37993-X ASSOCIACAO ALMATER
Mês/ano referência MARCO/2019

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

28/02/2019 SALDO ANTERIOR 11.991,38 576,946056
06/03/2019 RESGATE 3.338,63 7,37 160,933496 20,791196860 416,012560

Aplicação 07/12/2018 3.338,63 7,37 160,933496
29/03/2019 SALDO ATUAL 8.674,13 416,012560 416,012560

Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11.991,38
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 3.338,63
RENDIMENTO BRUTO (+) 28,75
IMPOSTO DE RENDA (-) 7,37
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 21,38
SALDO ATUAL = 8.674,13

Valor da Cota
28/02/2019 20,784231376
29/03/2019 20,850650575

Rentabilidade
No mês 0,3195
No ano 1,0277
Últimos 12 meses 4,2725

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 DE MARÇO DE 2019 

 

No mês de março demos continuidade ao Serviço de Convivência e           

Fortalecimento de Vínculo com a inserção de 5 crianças e 1 adolescente. 

A educadora social esteve em mais uma etapa da capacitação para o            

Programa “Amigos do Maçã” que é a continuação do trabalho realizado no            

semestre anterior do “Amigos do Zippy” no dia 23 do mês na sede da Associação               

pela Saúde Emocional de Crianças - ASEC em São Paulo . 

No dia 19 do mês corrente, os profissionais realizaram mais uma manhã de             

capacitação sobre serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, um          

momento muito importante para integração dos profissionais e também de          

aprofundamento do que estamos realizando. 
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TEATRO E CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS (7 a 12 anos) 

(Percepção do oficineiro - Rodrigo Ferreira de Moraes) 

  

Iniciamos as atividades do nono mês de atividades, abrindo o tema de            

número três: "FAMÍLIA E COMUNIDADE". Para iniciar, assistimos ao espetáculo “É           

tudo família”. Livremente inspirado no livro de mesmo nome, das autoras alemãs. O             

livro venceu o Prêmio Alemão de literatura-juvenil 2011 e foi lançado no Brasil em              

2013. A obra mostra a diversidade das formações familiares contemporâneas,          

lidando com a gama de relações afetivas e sentimentos envolvidos nas mais            

variadas configurações familiares. O espetáculo: Dá pra responder rápida e          

objetivamente “o que é família”? 

Davi, Lucas, Lucinha e Júlia têm 9 anos e 1 hora para dar esta resposta em forma                 

de seminário, na frente da classe inteira e do professor bem bravo. Só que Davi               

tem uma irmã, um meio irmão e duas meias-meias-irmãs; tem uma mãe e um meio               

pai, um pai e uma meia mãe, um meio-meio-pai e uma meia-meia-mãe. Lucas tem              

uma irmã, um pai e uma mãe; quando briga com a irmã, ele vai pra casa dos                 

avós... E assim vai, com as diferenças dos demais personagens e toda essa leitura              

de família .Sem maiores dificuldades para o andamento e finalização das           

atividades do período e objetivo em questão. 

Geralmente, tenho experimentado os temas sem contextualizar antes, logo,         

esperando dos alunos uma leitura dos “seus mundos”. Contudo, percebi no           

primeiro encontro que falar de família estava um tanto quanto truncado. Assim            

sendo, o espetáculo acima citado, contribuiu para que houvesse mais diálogos e            

propostas de cenas menos censuradas por eles mesmos. Havia um receio enorme,            

e o receio ainda permanece (menor, mas permanece), ao se falar das famílias; Dos              

irmãos de cada qual de um pai, dos pais ausentes, da avó que passou a ser mãe.                 
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Enfim, “É tudo família” estimulou um entendimento de aceitação da família que se             

tem. 

  

Turmas da tarde  

  

O nono mês das atividades, inicializa o tema “FAMÍLIA E SOCIEDADE”. A            

partir de jogos teatrais, dinâmicas de grupo, atividades lúdicas, o intuito é            

proporcionar a possibilidade de convivência em harmonia entre as crianças .           

Conhecer um pouco do universo de cada uma delas de maneira que aspectos             

relacionados a vida deles pudesse de alguma maneira ganhar novas possibilidades           

de interpretação, abrindo espaço para a elaboração de novas formas de resolução            

de conflitos, promovendo outra leitura de mundo, levando em consideração valores           

como: respeito, trabalho em grupo, empatia, justiça, amizade, direitos e deveres. 

 Creio que os alunos ainda sentiam o período de adaptação, visto que a             

vinda de novas crianças para o projeto, e do espaço físico provoca um sentimento              

de insegurança, onde há a necessidade da criança se rearranjar psicologicamente           

a novas situações, às quais elas necessitam testar limites a fim de encontrar seu              

espaço e singularidade dentro do grupo . Em algumas oficinas tive uma sintonia             

maior com os usuários, outra menor, porém um movimento natural de           

comportamento afinal tratamos de uma relação de convivência entre indivíduos          

dotados de personalidades e história de vida particulares que estão em recorrente            

transformação, característica essa que traz esse movimento ao convívio. Acho          

importante ressaltar a necessidade de um diálogo mais aberto e conciso entre o             

grupo de educadores, um movimento de colaboração e empatia, afinal somos visto            

como modelos de comportamento e o tempo todo as crianças procuram em nós             
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uma maneira diferente de lidar com suas próprias questões e diálogo com o             

mundo.  

Visto que as crianças por diversas vezes manifestaram a necessidade de           

brincar, foi proposto então que aspectos de convivência fossem trabalhados por           

meio de jogos esportivos e a necessidade adaptação, respeito, empatia e decisão            

em grupo que este tipo de atividade suscita. 

Iniciamos sempre as oficinas com algum tipo de aquecimento para que o            

corpo dos alunos ao receber o impacto das atividades esportivas não sofresse            

algum tipo de lesão. Posterior a isso defíniamos juntos qual seria o jogo, as regras               

do “nosso jogo” (afinal muitos conheciam os jogos por nomes ou regras diferentes),             

dividimos as equipes e começamos a atividade. Quando alguma regra era           

infringida por algum participante o jogo era interrompido a fim de que pudéssemos             

trabalhar a dificuldade de se entender a regra e como poderíamos pensar em uma              

solução para o conflito, após a resolução os alunos voltavam para a dinâmica de              

jogo. 

Num terceiro momento foi disponibilizado a eles figurinos para que eles           

pudessem por meio de personagens pensar o mundo e a convivência de maneira             

diferente a habitual. Foi interessante perceber neste momento que até a escolha            

dos figurinos se manifestou como uma possibilidade de trabalhar valores          

relacionados a convivência em harmonia como por exemplo: empatia,         

solidariedade, paciência e generosidade. Ao final de cada encontro eles          

elaboravam alguma cena na qual seus personagens participavam da resolução de           

algum conflito dentro de alguma atividade de convivência coletiva: cerimônia de           

casamento, roubo de banco, almoço de família. Depois todos tinham que pensar na             

melhor maneira de resolver cada situação. Ao final de cada encontro nos reunimos             

para falar sobre as vivências, tanto na situação de jogo, quanto nas cenas. A cada               
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momento as crianças foram mostrando maior facilidade em se colocar no lugar do             

outro, percebendo outras maneiras de se encarar a mesma situação. Por diversas            

vezes eles trouxeram vivências do dia a dia com familiares, ambiente escolar,            

vizinhança e compararam a situação de jogo como por exemplo quando uma das             

crianças disse que assim como no jogo de queimada, ela também protege os             

amigos na escola quando há algum conflito. Outro garoto disse que gosta de jogar              

porque ali, ele faz amigos e se sente protegido por eles. 

  

   

  

 

 

 

 

 

 

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

5 

mailto:institucional@associacaoalmater.com.br


 

 

ASSOCIAÇÃO ALMATER 
Fundada em 31 de março de 2012 

CNPJ n. 15.670.588/0001-68 
 

 
 OFICINA CLUBE DE LEITURA (7 a 12 anos) 

(Percepção da educadora social - Elaine Cavalcante) 

Neste mês de março trabalhamos com poesia de diversos autores que           

trazem a questão família. Percebi uma grande dificuldade dos usuários em falarem            

de suas próprias famílias por terem muita dificuldade de relacionamento ou por não             

querem se expor e contar o que cada família tem em particular. 

Uma boa parte dos usuários que frequentam dificuldades no relacionamento           

familiar que não tem vivência em sua maioria com pai ou que moram com a avó                

que substituem o papel dos pais trouxeram mais resistência em falar e se envolver              

no assunto. 

Realizamos em um dos dias a apresentação de fotos para os que tinham de              

sua família, trazendo sempre que não tem uma regra de todos serem iguais. 

Trabalhamos com poesia de Ziraldo, Cecília Meireles, Carlos Drummond de          

Andrade entre outros para ajudar na conversa sobre a família que temos e suas              

dificuldade cotidianas. 
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PROGRAMA AMIGOS DO MAÇÃ  E JOGOS COOPERATIVOS  (7 a 12 anos) 

(Percepção da educadora social - Elaine Cavalcante) 

Demos início a aplicação do Programa Amigos do Maçã com as duas aulas             

zero onde pudemos relembrar a história do amigos do zippy trabalhada no            

semestre anterior.  

Na primeira aula do módulo 1 onde trabalhamos sentimentos foi          

apresentado em que momento está a vida dos personagens principal : Leila,            

Thiago, Julia, Sandy e os pais dos gêmeos que estão recebendo um novo membro              

na família que é um bebê que acaba de nascer. Neste primeiro módulo vamos              

reforçar as habilidades para lidar com os sentimentos de alegria, tristeza, raiva,            

ciúmes e o que podemos fazer para nos sentir melhor. 

Através das 4 oficinas vão lembrando -os de como fazer e assim reforçando              

suas habilidades para finalizar os módulos é apresentado uma história onde cada            

um cria o final desejado foi muito interessante como cada um teve uma ideia do               

que poderia acontecer com o maçã que acabou escapando da gaiola quando seu             

dono foi limpá-la. 
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ASSEMBLEIAS DE EMPODERAMENTO  (13 A 15 ANOS) 

    (Percepção da orientadora social - Letícia Pomilio) 

No mês de Março, demos continuidade na criação e desenvolvimento dos           

Projetos de Vida dos adolescentes, desta forma, um dos temas abordados com            

eles foi “Sentido da Vida”. Ao trabalhar esta temática, buscamos como objetivo,            

gerar uma reflexão entre eles sobre qual o sentido da vida de cada um. O que os                 

motiva e o que os inspira. 

Tendo em vista que em março comemoramos o dia internacional da           

mulher, também discutimos este tema com os adolescentes. Falando sobre a           

importância da mulher na sociedade, a história do dia 08 de março e também              

debatemos temas como “Feminicídio”. Para falar de Feminicídio, exibimos o vídeo           

“Filhos da Violência: Amanda é órfã do Feminicídio” disponível na plataforma           

Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=e7GIYaZ0bGs). 

Os adolescentes ficaram muito impactados com a história de vida da jovem            

e relataram situações em que presenciaram brigas, discussões e até mesmo           

agressões contra mulheres, seja na família ou no bairro/vizinhança. Sempre          

destacamos para os adolescentes a importância de não se calar diante de um ato              

de violência e após o debate sobre o tema, reforçamos esta ideia para o grupo. 

Em Março os usuários tiveram oficinas sobre direito e cidadania. Sendo           

trabalhado com eles o tema “Crimes do ECA”. O tema foi de suma importância,              

porque a maioria dos adolescentes não conseguem identificar determinadas         

situações como violação de direitos ou crime contra criança e adolescente. Por            

exemplo: eles não sabiam que vender fogos de artifício para menores de idade é              

um crime. 
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Em continuidade à este tema, nas próximas oficinas será abordado de           

forma mais aprofundada crimes envolvendo abuso sexual. 
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OFICINA DE COMUNICAÇÃO (JORNAL) 

(Percepção da orientadora social - Letícia Pomilio) 

 

Em março os adolescentes tiveram a última oficina com a profissional de            

jornalismo. Eles optaram por continuar fazendo matérias mensais para o Jovem           

News e deixar este conteúdo exposto em nosso mural. No final de fevereiro, os              

adolescentes decidiram acrescentar na edição do jornal uma matéria comemorativa          

sobre o dia da mulher, celebrado em março. Sendo assim, a impressão do jornal e               

sua respectiva divulgação foi feita somente na primeira semana de março, expondo            

todo o conteúdo criado em fevereiro e a matéria sobre o dia da mulher. 

Depois dessa produção, o novo tema abordado teve foco nas atividades do            

SCFV. Durante todas as oficinas, os usuários colheram informações com os           

profissionais da Associação, realizaram entrevistas, acompanharam o       

desenvolvimento das atividades com os outros grupos e começaram a criar o            

conteúdo. A finalização foi realizada em conjunto com a orientadora social no final             

do mês e a matéria será exposta na primeira semana de abril. 

A visita à TVTEC está confirmada para o dia 29/04 no período da manhã. 
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OFICINA DE DANÇA (todas as turmas) 

(Percepção da oficineira - Maria Julia Alves) 

  Grupo de 13 a 15 anos - período da tarde (G5) 

  

Data – 04/03: Nenhum usuário compareceu à oficina neste dia. 

  

Data – 11/03: Nenhum usuário compareceu à oficina neste dia. 

  

Data – 18/03: Nenhum usuário compareceu à oficina neste dia. 

  

Data – 25/03:  Nenhum usuário compareceu à oficina neste dia. 

  

Atualmente a turma do G5 têm uma adolescente matriculada a qual já            

justificou as faltas pois mudou-se com o pai para outro estado.  

  

  

Grupo de 07 a 12 anos - período manhã (G1 e G4) e tarde (G3) e (G2) 

  

Data – 01/03: Estavam presentes nas oficinas quatro crianças do G1, quatro            

crianças do G2, cinco crianças do G3 e dois adolescentes do G4. 

 

 Esse dia de oficina foi destino a uma parte da confecção das máscaras de              

Boi. Através de um molde que serviu como base os usuários recortaram e fizeram              

as mudanças que julgaram necessárias em suas máscaras. 
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Data – 08/02: Estavam presentes nas oficinas cinco crianças do G1, cinco crianças             

do G2, quatro crianças do G3.  

Nesse dia de oficina iniciei com um aquecimento em roda, utilizando           

diferentes tipos de pedra para sensibilizar os pés dos usuários. Foi trabalhada            

nesse aquecimento o movimento pequeno e ágil dos pés, e as diferentes posturas             

das costas.  

 Após o aquecimento mostrei as crianças panos de diferentes         

tamanhos, cores e tipos, elas puderam escolher um pano que seria usado no             

restante da aula. 

No exercício seguinte pedi que para os usuários distribuírem-se em duplas,           

nas quais uma criança faria o papel de Boi na dupla e a outra o papel de Vaqueiro,                  

para que ambos pudessem experimentar a sensação de comandar e ser           

comandado. Para esse exercício a criança que estava no papel de Boi cobria-se             

com o pano e o vaqueiro amarrava o seu pano livremente em algum lugar de seu                

corpo. 

Em seguida, orientei os usuários a riscarem um círculo de giz no chão e              

expliquei que aquele seria o espaço em que eles poderiam dançar. Pedi que             

levassem o pano para esse espaço e disse que poderiam usar ou não o pano.               

Orientei-os a fechar os olhos e que deixassem o corpo se movimentar da maneira              

que tivesse vontade naquele espaço. 

No final dessa atividade pedi que eles parassem o corpo lentamente e de             

olhos fechados imaginassem que estavam usando uma máscara de boi, e que            

procurassem imaginar quais eram as cores e como era aquela máscara. Após esse             

momento as crianças iniciaram a pintura de suas máscaras de Boi.  

 

Data 15/03: Estavam presentes nas oficinas quatro crianças do G1, sete crianças            

do G2 e cinco crianças do G3.  
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Iniciei essa aula com uma dinâmica em que uma criança guiava a outra que              

estava de olhos vendados, para que dessa forma eles pudessem se entregar e             

confiar mais no outro. 

 A seguir entrei nas dinâmicas corporais de aquecimento movendo todo o           

corpo, passei pela exploração dos movimentos de postura de Boi, movimentos do            

vaqueiro, e realizei ainda caminhadas pela sala frisando os pés articulados. 

 No final, usuários terminaram suas máscaras de Boi fazendo colagens de           

pequenas miçangas e pedras nas máscaras.  

Data – 22/03: Estavam presentes nas oficinas sete crianças do G1, seis              

crianças do G2 e cinco crianças do G3. 

Durante esse mês os alunos vieram apresentando uma dificuldade nos          

movimentos das costas que estão presentes na manifestação do Bumba meu Boi,            

portanto, realizei uma atividade de sensibilização da coluna vertebral na qual uma            

criança massageava e demarcava com os dedos as vértebras do outro colega. 

Em seguida trabalhei as possibilidades de movimento das costas e cabeça.            

Depois realizei uma dinâmica em que após pisar em diferentes tipos de pedras as              

crianças saem caminhando pelo espaço imaginando estar atravessando um         

caminho e dançando por ele.   

No exercício seguinte pedi que para os usuários distribuírem-se em duplas,            

nas quais uma criança faria o papel de Boi na dupla e a outra o papel de Vaqueiro,                  

para que ambos pudessem experimentar a sensação de comandar e ser           

comandado. Para esse exercício a criança que estava no papel de Boi cobria-se             

com o pano e o vaqueiro amarrava o seu pano livremente em algum lugar de seu                

corpo . Em seguida, orientei os usuários a riscarem um círculo de giz no chão e               

expliquei que aquele seria o espaço em que eles poderiam dançar. Pedi que             

levassem o pano para esse espaço e disse que poderiam usar ou não o pano.               
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Orientei-os a fechar os olhos e que deixassem o corpo se movimentar da maneira              

que tivesse vontade naquele espaço.  

Data – 29/03: Estavam presentes nas oficinas sete crianças do G1, nove            

crianças do G2 e cinco crianças do G3 e um adolescente do G4. 

Para iniciar a aula realizei um aquecimento movimentando separadamente         

as principais partes do corpo, em seguida trabalhei com os usuários a questão             

rítmica através de exercícios de bater palmas juntamente com a música, depois            

bater os pés no chão junto das almas para em seguida realizar uma caminhada              

com passos curtos e acelerados junto das palmas.  

Num segundo momento da aula relembrei com os usuários do SCFV os            

movimentos estudados de Boi e de Vaqueiro, com cada um deles utilizando o pano              

para cobrir as costas como se fosse a carcaça do Boi. 

Para finalizar realizei uma atividade paralela ao tema do Bumba meu Boi            

porém relacionada a questão corporal. Nela as crianças deveriam recortar partes           

de corpos de revistas e depois juntos deveriam formar um único corpo que não              

precisaria necessariamente ter um formato humano, seria como uma criatura que           

eles inventariam. Tal atividade teve o foco na questão da imagem corporal, e             

também foi importante para os usuários trabalharem enquanto grupo, 

 Considerações Finais: 

Alguns usuários que eram frequentadores quase que assíduos do Serviço          

apresentaram muitas faltas, alguns uma completa ausência não justificada neste          

mês. Porém, aqueles que compareceram em quase todas as aulas mostraram-se           

empenhados e empolgados com a manifestação trabalhada.   

Corporalmente falando algumas crianças sentiram um pouco de dificuldade em          

conectar o movimento dos pés e das costas, porém esse trabalho vem sendo             

reforçado com eles.  

O trabalho da manifestação do Bumba meu Boi vem trazendo uma maior            
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resistência física nas crianças, que não se queixam mais tão frequentemente de            

cansaço extremo durante as oficinas. Além disso o fato dessa manifestação exigir            

muitos trabalhos em dupla pela questão da relação de Boi e Vaqueiro a             

convivência entre os usuários do Serviço tem melhorado. 
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Diante do exposto, declaramos que estas são as percepções da equipe técnica             

do projeto e dos profissionais oficineiros, referente ao mês de março de 2019.  

 

 

Jundiaí, 28 de abril de 2019.  

 

 

 

 
 
 

 

_______________________________ 
ELAINE CRISTINA S.F. CAVALCANTE 

Educadora Social  
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos  
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