RELATÓRIO DE ATIVIDADE DE ADAPTAÇÃO – COVID 19
ENTIDADE: Associação Projeto
Esperança, Criança e Família PROJETO HAPET.
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Projeto
Ponte da Cidadania.

NÚMERO DE ATENDIDOS: 20

PROCESSO Nº 956/2018

MÊS DE REFERÊNCIA: Julho/ 2020

PÚBLICO ALVO: Crianças de 6 a 7
anos

Conforme ofício enviado, onde justifica a suspensão das atividades
presenciais, seguindo o Decreto Municipal e Estadual, a instituição vem
promovendo atividades através das redes sociais com práticas educativas
que possam auxiliar o desenvolvimento educacional e social dos assistidos.
Em relação as famílias assistidas, receberam um suporte emergencial com
estratégias de atendimento de acordo com as exigências do momento,
através de recebimento cestas básicas e kit de higiene.
Quanto ao cronograma do Projeto Ponte da Cidadania, buscando progresso
na alfabetização e formação cidadã, assim feitas, além do cumprimento do
cronograma e seus objetivos, através das ferramentas de mídia, recurso
utilizado para a interação social, onde a participação dos assistidos junto a
família, proporcionou o fortalecimento de vínculos, com um retorno
significativo e participativo de acordo com o que foi oferecido.
As atividades através de vídeos curtos, com temas educativos e de
orientação conforme o conhecimento dos mesmos, são repassadas de forma
que possam auxiliar no crescimento de seus estudos, assim como,
momentos de entretenimento através das confecções de jogos lúdicos e
contação de histórias.
As avaliações de progresso dos assistidos, são acompanhadas de acordo
com o retorno das atividades propostas, dando sempre um amparo e auxílio
quando necessário para sanar suas dúvidas.

Atividade: Contagem
Afim de transmitir a conhecimento sobre números, a contagem é uma
habilidade necessária para o desenvolvimento da capacidade de
compreensão numérica e sua ordem. Destacando uma correspondência
termo a termo onde cada objeto deve ser contado somente uma vez, e para
cada objeto é fornecido um nome de número.

Atividade: Contação de História (A lagarta comilona)
Por meio da história, essa narrativa traz um conto sobre uma lagarta e na
sequencia didática da história é possível compreender os dias da semana e a
sequência numérica.

Atividade : Alfabetização (reconhecimento de letras e palavras)
Afim de diferenciar que cada palavra tem sua quantidade de letras, a leitura
de imagens desperta a atenção e concentração, exploração da quantidade
de letras e sílabas e ordenação de palavras.

Atividade : Sequencia silábica na formação de palavras
Destacar a importância da junção das consoantes e vogais nas sílabas, para
a formação de palavras e a importância da grafia correta.

Atividade: Confecção do Jogo “Resta um”
Com matérias reutilizáveis, confeccionado esse jogo, como objetivo de
sobrar o menor número de peças possível, e de preferência que esta peça
esteja no centro do tabuleiro. Seguindo as regras são propostas, pulando
uma peça por vez, exige muita concentração e estratégias.

Atividade : Caça figuras (Agilidade, percepção visual e fonemas)
Através desta atividade lúdica é possível, despertar a agilidade ao ouvir o
nome da figura onde o jogador anuncia, despertando assim a comparação de
figuras e percepção visual e compreensão de fonemas semelhantes.

Atividade : Operações matemáticas
De uma forma afim de realizar contas, através das operações matemáticas
esse jogo proporciona uma maneira divertida de aprender. Pois os jogos
podem ser um grande aliado para o auxílio didático. Com materiais simples
como CD usados e tampinhas de garrafa, o desafio é “girar” e ao segurar na
borda, realizar a conta proposta a cada rodada, podendo modificar a
operação matemática na tampinha do centro acompanhando o nível de
conhecimento de cada um.

Atividade : Importância das Rimas
As rimas são excelentes para ajudar as crianças a desenvolverem
habilidades linguísticas iniciais, aumentando a consciência de ortografia e de
fonemas que são essencialmente os sons que compõem as palavras.

Qualquer dúvida, estamos à disposição para esclarecimentos.

ENTIDADE SOCIAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA A EXECUÇÃO

______________________________________

___________________________________

Assinatura

Fabiana de Oliveira

DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS – JULHO/2020

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020
Processo: 956/2018 – SEDS 1932559/2019
Órgão Concessor: Secretaria de Desenvolvimento Social de São Paulo
OSC: Associação Projeto Esperança Criança e Família
Vigência da parceria: 09/04/2019 a 09/04/2020
Data de Recebimento do Recurso: 06/06/2019
Valor Recebido no Mês de Julho/2020 : 0,00
Saldo do Mês Anterior: 0,00

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no
mês para execução do referido convênio.
Data do
Documento

Especificação do
Documento

Natureza da Despesa

Valor

31/07/2020
31/07/2020

Recibo
Recibo

Custeio
Custeio

494,26

Total de despesas Comprovadas no mês
Receita com Aplicação Financeira
Recursos Próprios
Devolução de Tarifas Bancárias
Tarifa Bancaria cobrada e ressarcida dentro do próprio mês
Tarifa Bancária a ser ressarcida posteriormente
Saldo para o próximo período

1.103,27

R$ 1.597,53 (-)
R$
0,00 (+)
R$ 1.597,53 (+)
R$
52,00 (+)
R$
52,00 (-)
R$
0,00 (-)
R$
0,00

Número de Documentos Relacionados: 2
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Justifico na qualidade de responsável pela Associação Projeto Esperança Criança e
Família CNPJ: 08.378.108/0001-24 que a documentação acima relacionada comprova a
exata aplicação dos recursos para os fins indicados.

Taubaté, 31 de Julho de 2020

_____________________________________________
Associação Projeto Esperança Criança e Família
Douglas Rogerio Giraldi CPF: 254.574.808-01
Procurador
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