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: Abril / 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 orientações sobre a
pandemia atual, e práticas educativas que possam auxiliar o desenvolvimento
dos assistidos.
Dentre as práticas adotadas, são feitas, contação de histórias, confecção de
jogos lúdicos, vídeos motivacionais, formação cidadã, entrevistas com
especialistas de diversas áreas com orientações a respeito da atualidade, etc.
Quanto ao acompanhamento dos assistidos e suas famílias está sendo
oferecida assistência através de doadores e parceiros da Instituição, cestas
básicas, artigos de higiene etc. Assim como também orientações, e
acompanhamento psicológico.
Quanto ao cronograma do Projeto Ponte da Cidadania, faz se necessário
trabalhar atividades pedagógicas buscando progresso na alfabetização e
construção de sua identidade e formação cidadã, assim feitas, encontram –se,
através das práticas citadas acima nas redes sociais:

https://www.facebook.com/projetoesperancacriancaefamilia/videos/203648344252131/
(Vídeo sobre jogos lúdicos)

Os jogos ensinam os conteúdos através de regras, pois possibilita a
exploração do ambiente a sua volta, a aprendizagem de maneira prazerosa e
significativa agregando assim os conhecimentos.
Objetivo: raciocínio logico, concentração e memorização

https://www.facebook.com/projetoesperancacriancaefamilia/videos/617223952198261/
(Vídeo sobre orientação de saúde e confecção de máscaras de proteção)

O efeito protetor por máscaras é criado por meio da combinação do potencial
de bloqueio da transmissão das gotículas, do ajuste e do vazamento de ar
relacionado à máscara, e do grau de aderência ao uso e descarte adequados
da máscara transmitida.
Objetivo: prevenção, criatividade.

https://www.facebook.com/projetoesperancacriancaefamilia/videos/183318496137393/

(Vídeos sobre contação de histórias)

As histórias podem ser utilizadas para ajudá-las a entender o mundo à sua
volta. Elas transmitem valores morais, estimulam suas emoções, além de
desenvolver nelas o gosto pela leitura
Objetivo: estimulo pela leitura, a imaginação e criatividade.

Qualquer dúvida estamos à disposição para esclarecimentos

ENTIDADE SOCIAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA A EXECUÇÃO

______________________________________
Assinatura

___________________________________
Fabiana de Oliveira

DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS – Abril/2020

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020
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 Abril/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

29/04/2020
29/04/2020

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$
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, 30 de Abril de 2020

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