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: Janeiro/2020

NÚMERO DE ATENDIDOS: 46

PÚBLICO ALVO: Crianças com faixa
etária de 06 a 12 anos.

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.

Atividades Mensais
Faixa etária: 06 a 12 anos

Atividade: Argila em si: Manipulação e Modelagem

Nesta etapa, foi oferecido aos assistidos a argila e materiais complementares para
auxílio da modelagem (palitos, canudos, água etc.); a orientação foi que a partir dos
encontros anteriores onde foram discutidas as ideias de quais objetos poderiam ser
confeccionados agora seriam concretizados na modelagem, e ao finaliza-la ficariam
aguardando secagem.

Participantes: 46 crianças.
Objetivo: concretizar reflexões através da modelagem da argila

Resultados: A concretização de ideias através da modelagem proporciona aos
assistidos além da visão tridimensional de seus pensamentos um encontro com um
material simples, porém com acesso mais restrito como o da massa de modelar por
exemplo, possibilitando novas vivências e experiências sensoriais diferenciadas.
Criatividade, espontaneidade, diversão, satisfação, autonomia, alegria, trabalho em
grupo, cooperação, concentração, habilidade manual, coordenação motora, noção
espaço-temporal são apenas alguns pontos trabalhados com essa atividade, o que
consequentemente reflete na construção pessoal de cada participante, no sentimento
de ser capaz de realizações única e na manutenção e melhora da sua auto-estima e
saúde como um todo.
Faixa etária: 06 a 12 anos

Atividade: Argila em si: Secagem e Pintura
Para finalizar a etapa de argila, após terminarem o processo de modelagem as peças
ficaram expostas ao tempo para secagem. Após todas estarem secas iniciamos o
processo de pintura para enfim poderem ser expostas nas dependências da instituição
concluindo o trabalho proposto.

Participantes: 46 crianças.

Objetivo: promover atividade de pintura como finalização do processo de construção.

Resultados: Concluindo esta etapa da criação com argila, os assistidos puderam rever
todo o processo desde o contato inicial com o material ate sua exposição para outras
pessoas. Finalizar um trabalho sem pular etapas é fundamental para a promoção da
resiliência, pois mostra que com perseverança, emprenho e tranquilidade os processos
terminam com resultados, independente se foram exatamente o que havia sendo
planejado, mas há um fechamento de ciclo, importante para que outros se iniciem. Um
individuo que fecha ciclos se sente mais motivado, capaz, autossuficiente, feliz,
completo, etc., sensações que se enraízam e são inconscientemente transmitidas a
outros momentos de vida, em especial aos desafios cotidianos. E a argila como matéria
primitiva e sua textura, permite que haja uma manipulação maleável e prazerosa, além
de dar a quem a modela a possibilidade de autoexpressão e individualidade.

Faixa etária: 06 a 12 anos

Observações:
As atividades foram retomadas na data de 20 de janeiro de 2020, conforme
comunicado.
Em anexo está a lista de assistidos da Instituição (presenças) com idade entre 6 a 12
anos, já atualizada devido à mudança de 2019 para 2020.
O número de beneficiados diretamente corresponde a 46 crianças, podendo ser
variável e rotativo devido fatores externos, como ausências, licenças, etc.
Em todos os meses de execução do Projeto são feitas, conforme necessidade,
orientações sociais e psicológicas, anamneses, entrevistas, acompanhamentos,
encaminhamentos e visitas.

ENTIDADE SOCIAL:

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO

______________________________
Assinatura

_______________________________
Assinatura

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2020 – 5ª 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 08/01/2020

R$ 3.566,35

( + )Total de Receitas

R$ 3.566,35

( - )Total de Despesas

R$ 2.547,76

( +/-) Aplicações / (Resgates)

R$

0,00

Saldo Bancário Final
Conforme Extrato em 31/01/2020

R$

0,00

DEMOSTRATIVO DE CHEQUES NÃO COMPENSADOS PELO BANCO
Número do cheque

Data da Emissão

Valor R$

Saldo Aplicação Inicial:
Conforme Extrato em 31//12/2019

R$

0,00

( + ) Rendimentos

R$

0,00

( - ) IR/IOF

R$

0,00

( +/-) Aplicações / (Resgates)

R$

0,00

Saldo Aplicação Final
Conforme Extrato em 04/02/2020

R$

999,53

____________________________
Tine Haukas-Eide Andreassen Lopes
CPF: 229.558.428-00
Diretor/Presidente

_____________________________
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 – 5ª 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
30/01/2020
30/01/2020
30/01/2020
30/01/2020

*********

RECEITAS/DESPESAS
FORNECEDOR/ PRESTADOR DE
DESCRIÇÃO
SERVIÇOS
DOUGLAS ROGERIO GIRALDI
RECURSOS HUMANOS
GISLEINE AP. DOS S. RODRIGUES
RECURSOS HUMANOS
IVANILDA UMBELINA BATISTA
RECURSOS HUMANOS
MARIA TERESA SQUACINI
RECURSOS HUMANOS

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

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

DOCUMENTO

CONTA CORRENTE
CRÉDITO
DÉBITO

RECIBO
RECIBO
RECIBO
RECIBO

TOTAL

1295,00
590,79
143,50
518,47

0,00

2.547,76

Taubaté, 31 de Janeiro 2020.
_______________________________________
Tine Haukas-Eide Andreassen Lopes
CPF: 229.558.428-00
Diretor/Presidente

______________________________________
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

