RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES/Fundo Municipal do Direito da Criança e do
Adolescente.

ENTIDADE: Associação Projeto Esperança,
Criança e Família -PROJETO HAPET

PROCESSO Nº 23.383/2019

PROTEÇÃO SOCIAL: Básica

MÊS REFERÊNCIA: Maio/2020

NÚMERO DE ATENDIDOS: 51 assistidos e 40 PÚBLICO ALVO: Crianças com faixa
famílias
etária de 06 a 12 anos e suas famílias

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ARTETERAPIA E RESILIÊNCIA: Um trabalho preventivo
frente à vulnerabilidade e violência.

Atividades realizadas anualmente:
Atendimento e orientação social e psicológica, realização de visita domiciliar, entrevista
social e anamnese de novos assistidos.
Através da arte, criatividade e espontaneidade, desenvolver e promover a capacidade de
superação de obstáculos e dificuldades em 40 crianças, em média, de 06 a 12 anos com
atividades dirigidas como: pintura, colagens, música, reciclagem, confecção de materiais
etc.
Estamos executando atividades especiais devido às orientações do Governo do Estado de
São Paulo e Decreto Municipal n° 14.689: assistência às crianças e famílias a distância,
conforme orientação e autorização do Conselho de Classe de acordo com o código de
ética.
Conforme a nova proposta de trabalho, as atividades foram enviadas as famílias através
de aplicativo de comunicação para que as mesmas realizassem com as crianças e
enviassem fotos e vídeos do registro das atividades finalizadas.

Atividades Mensais
Faixa etária: 06 a 12 anos

Atividade: Fábula: A Raposa e as uvas (Anexo I)

Foram enviadas as famílias uma foto da Fábula como a em anexo e um roteiro de
atividades para desenvolver com a criança: leitura, diálogo sobre a compreensão da
historia, explicação sobre a moral da fábula (não devemos desprezar nem criticar as
coisas que não conseguimos conquistar) e fazer um desenho sobre o que compreendeu.

Participantes: 51 crianças.
Objetivo: trabalhar ensinamentos trazidos na fábula e fortalecer vínculo familiar.

Resultados: A fábula escolhida traz como ensinamento a aceitação frente às dificuldades
e em conjunto a importância da persistência para se alcançar o que deseja. Através do
apoio da família, as crianças puderam além de aprender o que essa história simples traz
vivenciar momentos de união em sua casa, no qual tiveram atenção dos familiares,
puderam dialogar sobre uma coisa nova e que reflete diretamente no desenvolvimento de
sua moralidade e reforço positivo frente às dificuldades, promovendo ainda atenção,
concentração, hábito de ouvir, hábito de leitura, diversão, entretenimento, alegria e
interação social. Os desenhos vieram como forma de efetivar a atividade e para que a
criança pudesse expressar em imagens a sua compreensão e o sentimento que
permaneceu ao destacar as cores, personagens e enredo.

Faixa etária: 06 a 12 anos

Atividade: Poesia “Criança” – (Coletânea Poesia de Criança, Raquel, 2005) – Anexo II

Leitura com os familiares da poesia, discussão sobre a mesma e confecção do “origami da
sorte”.

Participantes: 51 crianças.
Objetivo: trabalhar poesia através de interpretação e reforço positivo através do elogio.

Resultados: A poesia que fala sobre a infância nos levar a pensar na pureza e alegria das
crianças e como são grandes motivadoras para dias melhores e de esperança. A
orientação da família foi discutir essas questões com as crianças para compreenderem a
poesia e indiretamente os familiares são levados a um processo de reflexão muito
importante sobre a importância das crianças para o mundo, comunidade e seu próprio lar,
já que com seu olhar infantil simplificam as coisas e harmonizam o ambiente. A confecção
do origami da sorte vem para reforçar as características destacadas no texto, pois atrás
de cada cor ou símbolo, com o auxilio da família, a criança escreveu um elogio, e ao
brincar com seus familiares cada um ganhava esse reforço positivo para a autoestima,
fundamental para todas as idades.
Faixa etária: 06 a 12 anos

Atividade: Minha história preferida

O roteiro de atividades para a família desenvolver com a criança nesta atividade trazia a
seguinte orientação: perguntar para a criança qual sua história preferida, onde conheceu
esta história, por que é a história que mais gosta e representa-la da forma que quisesse,
através de desenho, objetos, etc. que fizessem referência à mesma.

Participantes: 51 crianças.
Objetivo: possibilitar expressão de opinião e sentimentos a família, permitindo maior
aproximação, facilitação de diálogo e conhecimento entre ambos.

Resultados: Na atividade sobre a história preferida as famílias tiveram posturas variadas
para desenvolvê-la, desde um bate papo sobre as historias favoritas de todos os membros
até um jogo de entrevista com perguntas e respostas. Nem sempre o ambiente familiar
favorece um bom dialogo as crianças, muitas vezes a correria do dia-a-dia, movimentação
de muitas pessoas na casa ou ate mesmo falta de habilidade de comunicação acabam
sendo um empecilho para o bom entendimento de todos, e atividades que promovam essa
“conversa fácil” são significativas para as crianças, pois abrem espaço para que se torne
um hábito saudável a todos, já que podem expressar suas opiniões e sentimentos nas
conversar diminuindo inclusive os momentos de atrito e exaltação que a falha de
comunicação favorece em muitos lares.
Faixa etária: 06 a 12 anos

Atividade: Contação de Histórias – Livro: Turma da Monica em Magalancia

Contação de histórias feita pela educadora social que juntamente desenvolve este projeto
que fala sobre Amizade, já que a personagem Monica se confunde e acha que a Magali
virou uma melancia, sentindo falta da amiga e querendo salva-la desse encanto
fantasioso.

Participantes: 51 crianças.
Objetivo: possibilitar desenvolvimento cognitivo/emocional através da contação de
histórias.

Resultados: A contação de histórias é uma ferramenta importante para atingir todos os
públicos, especialmente o infantil, pois oferece a oportunidade de entender o mundo a
nosso redor, estimula e trabalha as emoções, transmitem valores e incentiva a
desenvolver bons hábitos de leitura. Atenção, concentração, raciocínio, imaginação,
criatividade, espontaneidade, alegria, fantasia, organização emocional são apenas alguns
exemplos que podemos citar de desenvolvimento ao se ouvir uma história, devendo ser
incentivado em todas as idades.
Faixa etária: 06 a 12 anos

Taubaté, 29 de maio de 2020.
ENTIDADE SOCIAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO

_______________________________

_______________________________

Assinatura

Assinatura

ANEXO I

ANEXO II

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2020 – 9ª PARCELA
TERMO DE COLABORACAO, REGENDO-SE PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL N.
13.019/14, PELA LEI FEDERAL N. 8.069/90 – ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
(ECA), PELA LEI MUNICIPAL N. 3271 DE 26/04/1999.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.383/2019

Saldo Bancário Inicial:
Conforme Extrato em 30/04/2020

R$

2.074,39

( + )Total de Receitas

R$

3.566,35

( - )Total de Despesas

R$

2.618,95

( +/-) Aplicações / (Resgates)

R$

0,00

Saldo Bancário Final
Conforme Extrato em 29/05/2020

R$

3.013,24

DEMOSTRATIVO DE CHEQUES NÃO COMPENSADOS PELO BANCO
Número do cheque

Data da Emissão

Valor R$

Saldo Aplicação Inicial:
Conforme Extrato em 30/04/2020

R$

2.074,39

( + ) Rendimentos

R$

0,00

( - ) IR/IOF

R$

0,00

( +/-) Aplicações / (Resgates)

R$

0,00

Saldo Aplicação Final
Conforme Extrato em 29/05/2020

R$

3.013,24

____________________________
Douglas Rogerio Giraldi
CPF: 254.574.808-01
Procurador

_____________________________
Douglas Rogerio Giraldi
CPF: 254.574.808-01
Responsável / Projeto

Associação Projeto Esperança Criança e Família
Estrada Municipal José Candido de Oliveira, n.º 3.200, Chác. Ingrid (Estrada do Barreiro) em Taubaté /
SP, Telefones: (12) 3622-2905
E-mail: admhapet@gmail.com Site: haapet.org / facebook.com/esperanca.hapet

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS
1 - DOS RECURSOS FUNANCEIROS - EXERCÍCIO DE 2020 – 9ª Parcela - TERMO DE COLABORACAO, REGENDO-SE PELO DISPOSTO PELA
LEI FEDERAL N. 13.019/14, PELA LEI FEDERAL N. 8.069/90 – ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE (ECA), PELA LEI MUNICIPAL N. 3271 DE
26/04/1999.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.383/2019

DATA
28/05/2020
28/05/2020
28/05/2020

*********

RECEITAS/DESPESAS
FORNECEDOR/ PRESTADOR DE
DESCRIÇÃO
SERVIÇOS
DOUGLAS ROGERIO GIRALDI
RECURSOS HUMANOS
IVANILDA UMBELINA BATISTA
RECURSOS HUMANOS
MARIA TERESA SQUACINI
RECURSOS HUMANOS

***************************

****************************

DOCUMENTO

CONTA CORRENTE
CRÉDITO
DÉBITO

RECIBO
RECIBO
RECIBO

TOTAL

1.295,00
287,00
1.036,95

0,00

2.618,95

Taubaté, 29 de Maio 2020.
_______________________________________
Douglas Rogerio Giraldi
CPF: 254.574.808-01
Procurador

______________________________________
Douglas Rogerio Giraldi
CPF: 254.574.808-01
Responsável Projeto

Associação Projeto Esperança Criança e Família
Estrada Municipal José Candido de Oliveira, n.º 3.200, Chác. Ingrid (Estrada do Barreiro) em Taubaté / SP, Telefones: (12) 3622-2905
E-mail: admhapet@gmail.com Site: haapet.org / facebook.com/esperanca.hapet

