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: Junho/ 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, assim como também,
materiais impressos com atividades pedagógicas, com orientações sobre a
pandemia atual, e práticas educativas que possam auxiliar o
desenvolvimento dos assistidos.
Para as famílias assistidas está sendo oferecida assistência com cestas
básicas e artigos de higiene que recebemos de doadores e parceiros.
Quanto ao cronograma do Projeto Ponte da Cidadania, faz se necessário
trabalhar atividades pedagógicas buscando progresso na alfabetização e
formação cidadã, assim feitas, através das práticas citadas acima através
das redes sociais e materiais impressos.
Atividade: Percepção visual – Caça Palavras
Também com o objetivo de trabalhar a ortografia, pois é uma forma de
visualizar as palavras na grafia correta, o jogo aumenta o vocabulário da
criança, que é desafiada a procurar e compreender novas palavra. Nesta
atividade, foi incentivado a realizar o recorte das letras através de revistas,
formando palavras de acordo com o conhecimento de cada um.

Atividade: Representação e contagem dos números
Através da contação de história “ Os 10 Fantasmas”, onde os 10 números
tinham sua representação e rima com alguma palavra que davam a ação, foi
trabalhado a contagem regressiva.
HISTÓRIA: OS 10 FANTASMAS
Construí um castelo todo feito de
jornal.
Nele vivem 10 fantasmas que me
acham bem legal!
10 comem pastéis
9 comem rocambole
8 comem biscoito
7 mascam chicletes
6 imitam chinês
5 usam um cinto
4 assustam o gato
3 jogam xadrez
2 comem arroz
1 comeu atum
E não sobrou nenhum!

Atividade: Encontro Vocálico
Por meio de uma história, onde o diálogo entre os personagens trazia as
expressões de encontros vocálicos, foi trabalhado com o objetivo de
identificar as vogais (conhecer), identificar os encontros vocálicos nas
palavras, saber ler com segurança as palavras formadas.

Atividade: Comparando quantidades
Afim de estimular a comparação de objetos a quantidade correta do
algarismo, e reconhecer números no contexto diário, relacionar numerais às
quantidades correspondentes, fazer contagem recitativa e desenvolver o
raciocínio lógico

Atividade: Dia do Meio Ambiente
Afim de proporcionar o conhecimento e a conscientização, acerca dos temas
que envolvam meio ambiente e cidadania, desenvolvendo a construção de
atitudes para a preservação e com o desenvolvimento sustentável, foi feito
um jogo educativo (corrida de cavalos) onde trabalhou os números ordinais e
cardinais, reutilizando uma caixa de ovos.

Atividade : Jogo Abre e Fecha
Além de estimula a concentração, a dobradura em papel exige uma atenção
e um esforço mental para dobrar o papel numa ordem correta e conseguir
assim a figura desejada. Potencializa com que a criança mantenha sua
concentração durante um período de tempo numa mesma atividade. Este
jogo proporciona uma interação do indivíduo com o meio, a partir dos
desafios de perguntas que são escritos na confecção do jogo, estimulado a
sua criatividade.

Atividade: Ortografia X ou CH
O objetivo de trabalhar a ortografia consiste na busca de promover as
regularidades ortográficas e a construção de regras, objetivando a formação
de cidadãos capazes de se comunicar de uma maneira correta em todos os
setores da sociedade.

Atividade : Separação de Sílabas
Afim de trazer a compreensão de separar as sílabas corretamente e
reconhecer a quantidade de sílabas em cada palavra e a classificação da
divisão silábica (monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba).

Qualquer dúvida, estamos à disposição para esclarecimentos.

ENTIDADE SOCIAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA A EXECUÇÃO

______________________________________

___________________________________

Assinatura

Fabiana de Oliveira

DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS – JUNHO/2020

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020
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 Junho/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

29/06/2020
29/06/2020

Recibo
Recibo

Custeio
Custeio

463,31

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$ 1.566,58 (-)
R$
0,00 (+)
R$ 1.566,58 (+)
R$
66,00 (+)
R$
66,00 (-)
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, 30 de Junho de 2020

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