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: Julho/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 com os assistidos, 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: Levantamento de Dados

Como ultimamente as atividades vêm sendo oferecidas de forma adaptada e virtual, foi
feito um levantamento de dados com as famílias, que questionaram as crianças sobre as
atividades propostas, quais achavam mais legais e que mais gostavam de fazer, as
respostas poderiam ser escritas ou através de áudio no próprio aplicativo utilizado como
meio de comunicação.

Participantes: 51 crianças.

Objetivo: permitir a participação direta na escolha das atividades estimulando a
participação e manutenção do projeto.

Resultados: Com objetivo de revitalizar o vinculo dos assistidos e famílias com as
atividades do projeto, essa proposta de levantar dados veio como ferramenta para
direcionar as próximas propostas de acordo com o cronograma e interesse de assistidos
para a manutenção da participação.
As respostas vieram em forma de áudio, pois as próprias crianças quiseram responder, as
atividades favoritas foram as que envolvem pedido de desenhos, as de poemas e rimas e
as histórias.
Faixa etária: 06 a 12 anos

Atividade: O que você aprendeu com o distanciamento social?
Nesta atividade, a proposta foi solicitar à criança que contasse algo que aprendeu estando
esses meses em casa distante de suas rotinas habituais, poderia também ser algo
diferente que vivenciou, uma historia engraçada que presenciou etc.

Ter cuidado com as facas.

Cuidar de coelhos.

Ter cuidado com a bicicleta.

Participantes: 51 crianças.
Objetivo: estimular resiliência através de relato de vivencias atuais como expressão
emocional e reforço positivo frente situações inesperadas.

Resultados: O objetivo desta atividade foi que as crianças pudessem ter outro olhar pra
esses meses em casa longe de suas atividades e muitas vezes das pessoas que gostam
e se relacionavam com frequência, foi um resgate frente uma adversidade de aspectos
positivos que servem como folego e esperança para momentos futuros. A maioria trouxe
suas novas rotinas envolvendo seu dia-a-dia e convivência com os familiares, podendo
dessa forma visualizar que acontecimentos que geram coisas boas acontecem com
frequência e se apegar a isto compartilhando com os colegas. Num momento como esse
de crise emocional as crianças estão ali como um radar captando as informações, mas
nem sempre alguém conversa e explica de fato o que acontece a elas, cabendo a cada
uma fazer suas próprias interpretações e conclusões, podendo gerar medo, ansiedade e
angustia, e ao destacar o lado positivo as preocupações podem ser minimizadas trazendo
mais tranquilidade para seguir em frente.
Faixa etária: 06 a 12 anos

Atividade: Que tal uma história?
A atividade proposta foi uma contação de história coletiva dividida em duas etapas: a
primeira foi feito um levantamento com sugestões de temas para a história que seria
contada e a segunda parte foi a captação de voluntários, crianças e familiares, para que
lessem e gravassem em vídeo uma parte da historia “Que perigo!” de Mary França e
Eliardo França (anexo I) para que fossem todas unidas num único vídeo finalizando a
contação coletiva.

Participantes: 51 crianças.
Objetivo: criar uma contação de historias coletiva propiciando desenvolvimento de
oralidade, hábito de leitura e fortalecimento de vínculos familiares e com a instituição.

Resultados: Seguindo o cronograma das histórias e atividades que podem ser
desenvolvidas com elas, a contação de historias coletivas propiciou as famílias um
momento de participação diferente, já que todos puderam se voluntariar e participar um
pouco da atividade. Instigar a imaginação para saber o conteúdo da historia toda, imaginar
suas imagens e personagens, ler em voz alta sua parte, saber que todos terão acesso a
sua produção são alguns benefícios dessa proposta que possibilita entre outros o
aumento da autoestima, diversão, fortalecimento de vínculos, criatividade,
desenvolvimento da timidez, trabalho coletivo à distância, etc.
Faixa etária: 06 a 12 anos

Atividade: Criando histórias... Vamos usar a imaginação?
Foi enviado as famílias a proposta de criação de uma história surpresa, onde cada
participante voluntário receberia objetos e personagens para criar parte de uma historia,
cabendo ao responsável pela execução unir todas as partes formando um único enredo.

Participantes: 51 crianças.

Objetivo: estimular criatividade e imaginação através de imagens e elemento surpresa.

Resultados: a possibilidade de fazer parte de um todo, mesmo a distancia, propicia pra
pessoas sentimentos de pertencimento e segurança, sendo importante para seu
desenvolvimento, e fazer uma atividade assim sem muitas informações, sem saber como
será o desfecho estimula construções abstratas importantes para o desenvolvimento
cognitivo, pois possibilita imaginação, criatividade, formulação de histórias, contextos e
personagens, ansiedade saudável, alegria, diversão, atenção, concentração.
Faixa etária: 06 a 12 anos

ANEXO I

QUE PERIGO!
Mary França e Eliardo França

Duas joaninhas olhavam o céu.
Um vagalume passou voando.
_ Veja! Veja um foguete com os farois ligados_ disse uma joaninha.
_ Aquele foguete vai até a lua _ disse a outra.
_ Ah!... Eu quero voar até a lua _ disse uma joaninha.
_ A lua fica muito longe daqui. E lá mora um dragão _ disse a outra.
Um morcego passou voando.
_ Veja! Veja um dragão! _ disse uma joaninha.
_ Aquele é o dragão da lua _ disse a outra.
Uma coruja passou voando.
_Veja! Veja um astronauta! _ disse uma joaninha.
_ Aquele astronauta vai lutar com o dragão _ disse a outra.
De repente... Um cometa passou pelo céu.
_ Veja! Veja aquele clarão! _ disse uma joaninha.
_ Aquele é o clarão da luta _ disse a outra.
_ Entao é hora...
... de irmos embora, pois isto está ficando muito perigoso!

Taubaté, 30 de julho de 2020.
ENTIDADE SOCIAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO

_______________________________

_______________________________

Assinatura

Assinatura

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2020 – 11ª 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 30/06/2020

R$

2.787,33

( + )Total de Receitas

R$

3.566,35

( - )Total de Despesas

R$

6.304,31

( +/-) Aplicações / (Resgates)

R$

0,00

Saldo Bancário Final
Conforme Extrato em 31/07/2020

R$

36,15

DEMOSTRATIVO DE CHEQUES NÃO COMPENSADOS PELO BANCO
Número do cheque

Data da Emissão

Valor R$

Saldo Aplicação Inicial:
Conforme Extrato em 30/06/2020

R$

2.787,33

( + ) Rendimentos

R$

0,00

( - ) IR/IOF

R$

0,00

( +/-) Aplicações / (Resgates)

R$

0,00

Saldo Aplicação Final
Conforme Extrato em 31/07/2020

R$

36,15

____________________________
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 / 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 – 11ª 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

27/07/2020

RECEITAS/DESPESAS
FORNECEDOR/ PRESTADOR DE
DESCRIÇÃO
SERVIÇOS
DOUGLAS ROGERIO GIRALDI
RECURSOS HUMANOS

27/07/2020

GISLEINE AP. DOS S. RODRIGUES

RECURSOS HUMANOS

27/07/2020

IVANILDA UMBELINA BATISTA

RECURSOS HUMANOS

27/07/2020

MARIA TERESA SQUACINI

RECURSOS HUMANOS

27/07/2020

DOUGLAS ROGERIO GIRALDI

RECURSOS HUMANOS

27/07/2020

GISLEINE AP. DOS S. RODRIGUES

RECURSOS HUMANOS

27/07/2020

IVANILDA UMBELINA BATISTA

RECURSOS HUMANOS

27/07/2020

MARIA TERESA SQUACINI

RECURSOS HUMANOS

DATA

*********

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

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

DOCUMENTO

CONTA CORRENTE
CRÉDITO
DÉBITO

RECIBO /
SALÁRIO
RECIBO /
SALÁRIO
RECIBO /
SALÁRIO
RECIBO /
SALÁRIO
RECIBO / 1ª PARC
13º SALÁRIO
RECIBO / 1ª PARC
13º SALÁRIO
RECIBO / 1ª PARC
13º SALÁRIO
RECIBO / 1ª PARC
13º SALÁRIO
TOTAL

1.500,00
751,54
703,02
1.146,58
1.352,16
262,58
127,56
460,87
0,00

6.304,31

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

Taubaté, 31 de Julho 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
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