
 
 

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: Junho/2020 

NÚMERO DE ATENDIDOS: 51 assistidos e 40 
famílias 

 

PÚBLICO ALVO: Crianças com faixa 
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: Qual é a ordem? 

 

 

Foi disponibilizada às famílias uma foto com quatro imagens diferentes, sendo a atividade 

apresenta-las as crianças e pedirem que ordenassem como quisessem e fizessem uma 

historia com título, começo, meio e fim. 

 

                

      
                        

 

 

Participantes: 51 crianças. 

Objetivo: possibilitar organização temporal estimulando a criatividade. 

 

Resultados: A questão de ordenar as imagens vai além de se ter uma noção temporal, 

pois mostra que usando a criatividade não há respostas erradas se você conseguir 

encaixar as imagens num contexto que componha um enredo para uma nova história. A 

experiência foi interessante, pois como as imagens eram referentes a uma galinha e seus 

ovos, as crianças trouxeram relatos do seu dia a dia já que a maioria reside em zona rural, 



 
inclusive com fotos com seus animais de estimação um pouco diferentes. Ao realizar esta 

atividade em família, além do fortalecimento de vínculos familiares a atividade 

proporcionou um momento de diversão e interação entre as crianças que não se veem há 

bastante tempo. 

 

Faixa etária: 06 a 12 anos 

 

 

Atividade: Saco de Histórias 

 

A técnica fez um vídeo demonstrativo para as famílias sobre uma atividade chamada 

“Saco de Histórias”, onde se coloca vários objetos dentro de um saco, os participantes 

sentam-se em círculo e um deles inicia uma história aleatória, assim cada membro retira 

do saquinho um objeto e o introduz no enredo da historia como quiser, como personagem, 

ou o próprio objeto, enfim, de acordo com a imaginação. Então foi solicitado como 

atividade que a criança escolhesse em sua casa três objetos de sua preferencia e criasse 

uma historia e a família assistiria, tiraria fotos e gravaria registrando o material produzido. 

 

 
 

Participantes: 51 crianças. 



 
 

Objetivo: trabalhar imaginação, oralidade e associação livre através de criação de 
historias. 

 

Resultados: Ao dar oportunidade que a criança crie e de asas a sua imaginação sem 
receio de erros e julgamentos é de fundamental importância para seu desenvolvimento 
emocional. A exposição, a atenção de quem ouve, a elaboração de sentimentos como 
timidez, vergonha, baixa autoestima, a alegria de ser percebido, o retorno de quem lhe 
protege (família), a associação de palavras, pensamentos e simbolizações, o noção 
espaço-temporal ao posicionar, começo, meio e fim são só alguns exemplos dos 
benefícios que essa atividade proporciona e como serão positivamente introjetadas 
acrescentando na base emocional de cada assistido recursos para lidar com as diversas 
adversidades e novidades que a vida lhes apresentará em seu desenvolvimento.  
 

Faixa etária: 06 a 12 anos 

 

 

Atividade: História Temática – Festa junina 

 

Nesta atividade temática, foi apresentado um vídeo de contação de histórias com o título: 

Fogo no Céu (Anexo I) e foi proposto que as famílias conversassem com as acrianças 

sobre as coisas típicas das festas juninas, danças, decoração etc. e que as mesmas 

desenhassem o que mais gostavam nesse mês junino, tradicional em festas e 

comemorações, mostrando que as histórias podem ser direcionadas com temas fechados. 

 
Participantes: 51 crianças. 

 



 
Objetivo: possibilitar vivência temática virtual através de contação de histórias e 

expressão gráfica. 

 

Resultados: A festa junina é uma comemoração tradicional em nossa instituição, que 

abordava o tema de acordo com nossa região e suas características, como decoração, 

comidas típicas, danças, etc. Devido a esse mês específico o assunto temático foi 

desenvolvido para que as crianças tivessem uma vivência de festa junina adaptada, 

porém resgatando boas lembranças que guardam de suas experiências passadas, além 

da possibilidade de dialogar com a família sobre um tema festivo que remete a alegria e 

união e sobre segurança, já que na história há um destaque para o perigo de soltar 

balões. Através dos desenhos puderam expressar o que mais gostam, acham divertido, 

despertando sensações e memórias positivas agradáveis que auxiliam neste momento de 

mudança de rotina e incertezas que as crianças também estão inseridas. 

 

Faixa etária: 06 a 12 anos 

 

 

Atividade: Vamos brincar de poema? 

 

Foram enviados as famílias um modelo de poema com versos e rimas e outro com 

espaços para que as crianças pudessem completar com varias sugestões dadas de 

acordo com suas preferências, explicando para as mesmas o que é uma rima e sua 

combinação de sons. 

 

  
Participantes: 51 crianças. 

 



 
Objetivo: trabalhar através de versos e rimas o contexto de infância e individualidade. 

 

Resultados: Ao criar brincado, prestando atenção nos sons e palavras, a criança não 

percebe que vários conteúdos são trabalhados nessa atividade divertida. Além do foco, 

atenção, concentração, associação, importantes para a combinação das rimas, as 

crianças puderam acrescentar o que pensam sobre a infância, o que gostam, seus 

sentimentos etc. às vezes acompanhamos crianças que precocemente desejam 

ultrapassar rapidamente a infância acreditando que quanto maiores mais oportunidades 

de novas vivências interessantes terão, elas não estão erradas, mas essas oportunidades 

existem infinitamente na infância também, e quando temos a chance de falar sobre ser 

criança, voltando a família também para esse mundo que precisa de reconhecimento e 

visão, destacar essa fase com importância, atenção e interesse e mostrar para os 

pequenos que todos os momentos são de aprendizagem e na maioria das vezes com 

diversão e alegria, poderão aproveitar o que corresponde a sua idade agregando 

conhecimento e lembranças importantes para as fases futuras. 

 

Faixa etária: 06 a 12 anos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO I 
 

 



 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Taubaté, 30 de junho de 2020. 
 
 
ENTIDADE SOCIAL 
 
  
 
 
                                                                                      
_______________________________ 
                                                                                                              
Assinatura 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO 
 
  
 
           
                                                                            
_______________________________ 
                                                                                                              
Assinatura 
 



 

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 / 99668-0688 – Adm. / 99757-6239 – Com. 
E-mail: admhapet@gmail.com Site: www.hapet.org/ 
https://m.facebook.com/projetoesperancacriancaefamilia/ Instagram: Hapet.brasil 
 

 
RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS 

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 
EXERCÍCIO DE 2020 – 10ª 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 

DEMOSTRATIVO DE CHEQUES NÃO COMPENSADOS PELO BANCO 
 
Número do cheque Data da Emissão Valor R$ 
   
   
   
   
     

 
  

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

Saldo Bancário Inicial: 
 
Conforme  Extrato em 29/05/2020                                                                         R$        3.013,24 
 
( + )Total de Receitas                                                                                              R$        3.566,35 
 
( - )Total de Despesas                                                                                             R$        3.790,51 
 
( +/-) Aplicações / (Resgates)                                                                                 R$              0,00 
 
Saldo Bancário Final 
Conforme Extrato em  30/06/2020                                                                         R$        2.787,33 

Saldo Aplicação Inicial: 
Conforme Extrato em 29/05/2020                                                                           R$          3.013,24 
 
( + ) Rendimentos                                                                                                    R$                 0,00 
 
( - ) IR/IOF                                                                                                               R$                0,00 
 
( +/-) Aplicações / (Resgates)                                                                                  R$                0,00 
 
Saldo Aplicação Final 
Conforme  Extrato em 30/06/2020                                                                          R$         2.787,33 



 

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) 3622-2905/99668-0688–Adm./99757-6239 – Com. 

E-mail: admhapet@gmail.com Site: www.hapet.org/ https://m.facebook.com/projetoesperancacriancaefamilia/ Instagram: Hapet.brasil 
 

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS 
1 - DOS RECURSOS FUNANCEIROS - EXERCÍCIO DE 2020 – 10ª 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 

 
Taubaté, 30 de Junho 2020.  

_______________________________________            ______________________________________                                          
Douglas Rogerio Giraldi                                                                                  Douglas Rogerio Giraldi  
  CPF: 254.574.808-01                                                    CPF: 254.574.808-01 
         Procurador                                                                  Responsável Projeto 

RECEITAS/DESPESAS CONTA CORRENTE 
DATA FORNECEDOR/ PRESTADOR DE 

SERVIÇOS 
DESCRIÇÃO DOCUMENTO CRÉDITO DÉBITO 

29/06/2020 DOUGLAS ROGERIO GIRALDI RECURSOS HUMANOS RECIBO  1.295,00 
29/06/2020 GISLEINE AP. DOS S. RODRIGUES RECURSOS HUMANOS RECIBO  1.171,56 
29/06/2020 IVANILDA UMBELINA BATISTA RECURSOS HUMANOS RECIBO  287,00 
29/06/2020 MARIA TERESA SQUACINI RECURSOS HUMANOS RECIBO  1.036,95 
      
      
      
      

      
      

********* *************************** **************************** TOTAL 0,00 3.790,51 


