
 

 

 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

 

Interessado: UGADS – Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social 
Coordenador do Projeto: Rodrigo Pierobon Rodrigues – Psicólogo  
Período: Abril/2019 
 
Dados referenciais de Abril/2019 
 
 No mês referenciado, deu-se continuidade ao trabalho na Associação Acolhimento 
Bom Pastor tendo como objetivo o fortalecimento de vínculo e o convívio familiar e comunitário. 
Atualmente possuímos uma parceria com a UGADS que contempla 100 vagas, destas, 40 são 
de crianças de 7 a 12 anos no bairro Novo Horizonte e 60 vagas são de crianças de 7 a 12, 
adolescentes de 16 e 17 e idosos no bairro Santa Gertrudes. A quantidade total de atendidos 
no mês Abril/2019 foi de 417. Dessas, 356 do bairro Novo Horizonte e 61 do bairro Santa 
Gertrudes. O público atendido pela Associação se divide em crianças, adolescentes, adultos e 
idosos, porém, os grupos contemplados através da parceria são os mencionados acima. 
Realizamos um total de 1662 atendimentos durante o mês. 
 Realizamos um total de 82 atividades, divididas entre oficinas, rodas de conversa e 
ações. Dessas, 71 foram realizadas no bairro Novo Horizonte e 11 foram realizadas no bairro 
Santa Gertrudes (CRAS). 
 Foram realizados 17 cadastros novos e essas famílias já estão participando das 
atividades desenvolvidas pela organização. 
 O número de visitas domiciliares realizadas no mês foi 21. 
 Os atendimentos realizados pela equipe técnica na organização têm como objetivo 
acolher as demandas da comunidade e orientar a população sobre os possíveis 
encaminhamentos para cada caso. Foram realizados 10 atendimentos. 
 As atividades de convívio realizadas durante o mês foram: Oficinas de Karatê, 
Panificação, Capoeira, Mídia Cidadã; Teatro; Rodas de conversa sobre temas diversos, Festas 
Populares, família, direitos; Ações do projeto de violência Doméstica; ações: cine pipoca, roda 
de leitura. Bazar de roupas (12/04 – Associação Bom Pastor). Todas as atividades realizadas 
com o público pertencente a parceria teve como objetivo dar conta dos percursos previstos no 
plano de trabalho. 
 Durante o mês, no bairro Santa Gertrudes, se deu continuidade ao percurso com as 
crianças de 7 a 12 anos no CRAS. Ainda no bairro Santa Gertrudes, durante o mês, foi dado 
continuidade, pelo CRAS, uma busca ativa para a formação dos grupos de crianças 
pertencentes ao SCFV. O grupo de crianças está com adesão mediana por parte das crianças, 
atualmente estamos com 12 crianças que frequentam assiduamente o grupo socioeducativo. 
 Com o estabelecimento da nova parceria, realizamos a articulação com outra 
instituição pertencente no bairro Santa Gertrudes para que fosse possível a realização de 
atividades do SCFV nessa instituição. Porém, uma nova mudança ocorreu e nesse mês, onde 
no espaço em que desenvolvemos nossas atividades, agora funcionada a unidade do CRAS no 
bairro. As atividades continuaram ininterruptas. 
 Os grupos de crianças de 07 a 12 anos do bairro Novo Horizonte já estavam 
acontecendo anteriormente e no mês de abril foi dado continuidade aos trabalhos. 



Grupos de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

Bairro Santa Gertrudes 

 

Faixa Etária Local de execução Horário da atividade Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

07-12 CRAS 09h00 às 11h00  Grupo Socioeducativo   

16-17 Futura 14h00 às 16h00   Grupo Socioeducativo  

16-17 Futura 16h00 às 18h00   
Atividade de 

Convivência (Teatro) 
 

+ 60 Futura 14h00 às 16h00    
Atividade de 

Convivência + Grupo 
Socioeducativo 

 

07 / 12 – Atividade de convivência: Resgate de brincadeiras antigas/Teatro. 

07 / 12 – Grupo Socioeducativo: 1º Percurso (Criando o Grupo);  

 
16 /17 – Atividade de convivência: Mídia Cidadã; Teatro; etc.  

16 / 17 – Grupo Socioeducativo: 2º Percurso (Conhecendo o Grupo). 

 
+ 60 – Atividades de Convivência: Modalidades de artesanatos – variando conforme o interesse; Ginástica. 

+ 60 – Grupo Socioeducativo: 2º Percurso (Conhecendo o Grupo). 



Grupos de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

Bairro Novo Horizonte 

 

Faixa Etária Local de execução 
Horário da 
atividade 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado 

07-12 Novo Horizonte 08h30 às 11h30 
Atividade de 

Convívio 
Grupo 

Socioeducativo 
Atividade de 

Convívio 
Atividade de 

Convívio 
Atividade de 

Convívio 
Atividade 

de Convívio 

07-12 Novo Horizonte 14h00 às 16h00 
Atividade de 

Convívio 
Atividade de 

Convívio 
Atividade de 

Convívio 
Grupo 

Socioeducativo 
Atividade de 

Convívio 
Atividade 

de Convívio 

 

07 / 12 – Atividade de convivência: Panificação, Karatê, Roda de conversa, Artesanato, Mídia Cidadã, Informática, Recreação. 

07 / 12 – Grupo Socioeducativo: 3º Percurso (Reconhecendo meu espaço). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Encontros realizados no mês de Abril – Santa Gertrudes 

 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Grupo Crianças 07 a 12  

Segundo Percurso – O grupo se viu – CRAS 

Semanas/Atividades 
Encontro Socioeducativo 

Local: Área Verde 
Atividade de Convívio 

Encontros Mensais ou de 
encerramento de 

Percurso 
Oficina Monitoramento 

1ª Semana 
03/04/2019 

Como me alimento em 
casa? 

Teatro 
 

Resgate de brincadeiras 
 

Artesanato 

- - 

Lista de Presença 
 

Fotos 
 

Planilha SISC 
 

Acompanhamento CRAS 
 

Visita monitoramento 
UGADS 

 
 

2ª Semana 
10/04/2019 

Construindo meu lugar de 
direitos 

3ª Semana 
17/04/2019 

Eu cuido de mim, e quem 
cuida também? 

4ª Semana 
24/04/2019 

Meu Santa Gertrudes 
também é nosso 

5ª Semana - 

 

 

 

 

 

 



Encontros realizados no mês de Abril – Santa Gertrudes 

 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Grupo Adolescentes 16 e 17 

Terceiro Percurso – O Grupo viu o mundo – CRAS 

Semanas/Atividades 
Encontro Socioeducativo 
Local: FUTURA 

Atividade de Convívio 
Encontros Mensais ou de 

encerramento de 
Percurso 

Oficina Monitoramento 

1ª Semana 
04/04/2019 
04/04/2019 

Ampliando minhas 
possibilidades 

Teatro 
(Início 28/09/2018) 

- - 

Lista de Presença 
 

Fotos 
 

Planilha SISC 
 

Acompanhamento CRAS 
 

Visita monitoramento 
UGADS 

 
 

2ª Semana 
11/04/2019 
11/04/2019 

Família 

3ª Semana 
18/04/2019 
18/04/2019 

Não houve grupo 
Ponto facultativo 

4ª Semana 
25/04/2019 
25/04/2019 

Escola e outros grupos 
(Igreja, esporte) 

5ª Semana - 

 

 

 

 

 



Encontros realizados no mês de Abril – Santa Gertrudes 

 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Grupo Idosos +60 

Terceiro Percurso – O grupo viu o mundo – CRAS  

Semanas/Atividades 
Encontro Socioeducativo 
Local: FUTURA 

Atividade de Convívio 
Encontros Mensais ou de 

encerramento de 
Percurso 

Oficina Monitoramento 

1ª Semana 
05/04/2019 

Minha casa: cuidados e 
prevenção de acidentes 

domésticos 

Canto 
 

Artesanato 
 

Ginástica 

Passeio Zoológico 
Sorocaba 

16/04/2019 
- 

Lista de Presença 
 

Fotos 
 

Planilha SISC 
 

Acompanhamento CRAS 
 

Visita monitoramento 
UGADS 

 
 

2ª Semana 
12/04/2019 

Direitos dos Idosos 

3ª Semana 
19/04/2019 

Não houve grupo 
Feriado 

4ª Semana 
26/04/2019 

Meus grupos 

5ª Semana 
- 

- 

 

 

 

 

 

 



Encontros realizados no mês de Abril – Novo Horizonte – Grupo Acolher 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Grupo de 7 a 12 anos 

Quarto Percurso – Ampliando meu Espaço 

Semanas/Atividades 
Encontro Socioeducativo 

Local: Bom Pastor 
Atividade de Convívio 

Encontros Mensais ou de 
encerramento de 

Percurso 
Oficina Monitoramento 

1ª Semana 
02/04/2019 

Família 
Capoeira 

 
Panificação 

 
Karatê 

 
Rodas de conversa 

 
Artesanato 

 
Mídia Cidadã 

 
Informática 

 
Recreação 

 
Projeto VD 

- - 

Lista de Presença 
 

Fotos 
 

Planilha SISC 
 

Acompanhamento CRAS 
 

Visita monitoramento 
UGADS 

 
 

2ª Semana 
09/04/2019 

Escola  

3ª Semana 
16/04/2019 

Outros Grupos (esporte, 
igreja, lazer) 

4ª Semana 
23/04/2019 

Rua 

5ª Semana - 

 

 

 

 

 



 

Encontros realizados no mês de Abril – Novo Horizonte - Grupo Amar 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Grupo de 7 a 12 anos 

Quarto Percurso – Ampliando meu Espaço 

Semanas/Atividades 
Encontro Socioeducativo 

Local: Bom Pastor 
Atividade de Convívio 

Encontros Mensais ou de 
encerramento de 

Percurso 
Oficina Monitoramento 

1ª Semana 
04/04/2019 

Família 
Capoeira 

 
Panificação 

 
Karatê 

 
Rodas de conversa 

 
Artesanato 

 
Mídia Cidadã 

 
Informática 

 
Recreação 

 
Projeto VD 

- - 

Lista de Presença 
 

Fotos 
 

Planilha SISC 
 

Acompanhamento CRAS 
 

Visita monitoramento 
UGADS 

 
 

2ª Semana 
09/04/2019 

Escola  

3ª Semana 
16/04/2019 

Outros Grupos (esporte, 
igreja, lazer) 

4ª Semana 
25/04/2019 

Rua 

5ª Semana - 



Descrição das atividades dos grupos 
 
Grupo de 07 – 12 anos / CRAS Santa Gertrudes - Imaginação 
 
03/04/2019 – Grupo Socioeducativo – Crianças 

 
“Como me alimento em casa?”  
 

Descrição metodológica do encontro: Brincadeiras lúdicas com nomes de alimentos 
saudáveis e uma roda de conversa sobre alimentação da família. 
. 
 
Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: Durante as brincadeiras, percebe-se 
que a crianças Márcia não sabe perder e quando isso acontece faz questão de atrapalhar o 
grupo, durante uma das brincadeiras as crianças brigaram com ela a ponto de falar que sem 
ela o grupo caminhava bem, nesse momento parei a brincadeira e conversamos sobre regras e 
limites, sempre pontuando todas as crianças, para que todas entendessem a importância de 
cada uma dentro do grupo. Em seguida foi feito uma roda de conversa animada com vários 
desenhos de alimentos saudáveis, e à partir disso a roda de conversa conseguiu prosseguir, as 
crianças no geral em casa se alimentam bem porém o problema é o final de semana que 
disseram que sempre comem besteiras. Durante a roda de conversa quando Márcia não está 
falando fica andando pelo salão para atrapalhar, ao final do grupo foi conversado com CRAS 
para juntos acharmos uma melhor solução para esse caso, já que pode ser um problema 
familiar. 
 
 
10/04/2019 – Grupo Socioeducativo – Crianças 

 
”Construindo meu lugar de direitos”. 

 
Descrição metodológica do encontro: Dinâmica lúdica de caça ao tesouro (as dicas eram as 
leis e deveres do ECA) 
 
 
Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: Todos participaram, um dia bem 
divertido e com um grupo mais atencioso com as regras da brincadeira, como a recompensa 
era balas e doces, não houve brigas, pois, tinha para todos e todos ganharão algo, porém 
ainda assim as vezes Márcia gostava de atrapalhar os outros. 
O grupo está se enxergando como um todo e sabendo respeitar as diferenças, principalmente 
em questão a ser menino e menina, já que  as meninas não gostam de fazer atividades juntos 
com meninos, mais exclusivamente Márcia, que por algum motivo não faz nenhuma atividade 
com os meninos. 
Encerrado o grupo com reflexões sobre o ECA e uma roda de conversa aonde as crianças 
demonstraram muito interesse já que não conhecem muito bem o ECA. 

 
17/04/2019 – Grupo Socioeducativo – Crianças 

 
”Eu cuido de mim, e quem cuida também?”. 

 
Descrição metodológica do encontro: Brincadeiras lúdicas (quem sou eu), Desenhos e roda 
de conversa. 
 
Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: Iniciou-se o grupo com brincadeiras 
lúdicas na área externa do CRAS, sempre colocando a importância de trabalhar em grupo e de 
um ajudar o outro tendo em vista a grande dificuldade das meninas trabalharem com os 
meninos, principalmente Márcia e Sebastião, durante a brincadeira Márcia contou que 
Sebastião espalhou pela escola que tinha “ficado” com ela, o que só piorou a relação deles 
dentro do grupo, foi feito uma intervenção sobre esse caso juntamente com o grupo, aonde 
Sebastião pediu desculpa e se explicou , depois disso o grupo aconteceu mesmo com muita 
dificuldade devido a rivalidade entre meninos e meninas, o que nos leva a estudar melhor os 



próximos temas do grupo. Um grupo que demora para se der atenção deles para o tema 
proposto, fazendo com que o grupo fique muito disperso e com muita dificuldade em trabalhar 
com o tema sugerido. Era para fazer um desenho sobre o tema porém eles preferirão fazer 
uma roda de conversa e falar sobre a família que mora com eles, o que foi de grande valia 
tendo em vista que todos falaram e contaram suas histórias e de quem mora com eles. 
 
24/04/2019 – Grupo Socioeducativo – Crianças 
 

“Meu Santa Gertrudes também é nosso”. 
 
Descrição metodológica do encontro: Passeio pelo bairro, em vários equipamentos da 
prefeitura. 
 
Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: Um grupo diferente aonde, foi 
proposto pelo tema, dar um passeio pelo bairro, aonde as crianças puderam conhecer melhor a 
UBS e a gestora que levou todos para conhecer internamente a UBS e também deu uma boa 
explicação sobre tudo que acontece, em seguida fomos ao centro esportivo para brincarmos e 
também conhecer todo o local, aonde o Cliver nos acolheu e nos contou um pouco da história 
do centro esportivo, um grupo muito bom porém a indisciplina das crianças em passeios ainda 
é um grande problema para todo o grupo, já que algumas crianças conseguem levar as outras, 
mais aos poucos estão começando a entender o objetivo do grupo e já se tem um pouco mais 
de respeito, porém Márcia ainda necessita muito de atenção, ela faz de tudo para que seja o 
centro das atenções e a líder de todos. 
 
           

Grupo de 13 – 15 / CRAS Santa Gertrudes – A liga Top 

 
04/04/2019 – Grupo Socioeducativo – Adolescentes  
 

“Ampliando minhas possibilidades”. 
 
Descrição metodológica do encontro: Dinâmica, roda de conversa e vídeo. 
 
Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: Foi feito em primeiro lugar uma 
dinâmica com o objetivo de incluir os novos membros ao grupo, tendo em vista que o grupo já 
criou um vínculo e temos que fazer com que os novos membros também se sintam parte desse 
grupo. Logo depois feito uma roda de conversa sobre diversas possibilidades de crescimento 
profissional e pessoal dos jovens, fazendo com que eles ampliem essa visão e possam pensar 
em novas possibilidades para a vida deles, depois foi passado um teatro humorístico uma peça 
chamada “noticias populares” uma peça teatral que utilizamos algumas ferramentas desse 
vídeo para acrescentar ao nosso grupo. 
 
11/04/2019 – Socioeducativo – Adolescentes  
                

“Família”. 
 
Descrição metodológica do encontro: Dinâmica, Desenho e roda de conversa. 
 
Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: Um grupo e um dia atípico tendo em 
vista que os adolescentes não quiserem falar muito desse tema, porém o adolescente Elickson 
Rodrigo, deixou bem claro que odeia a família, já que hoje mora com a avó, contou sua história 
de abandono por parte dos pais, e também de diversas brigas, um adolescente que antes era 
mais fechado e hoje já se socializa mais e conversa, nunca tinha falado de sua história, porém 
esse tema mexeu muito com ele em especial, e também a adolescente Larissa que também 
mora com a vó e tem muita saudades de sua família, já que não tem muito contato com eles, 
porém não existe raiva da parte dela somente muitas saudades, a adolescente Thamy tem uma 
história de negligência da parte da mãe e do pai e hoje mora com a madrinha e padrinho.  Um 
grupo com muito conteúdo, porém poucos falaram dando tempo para aqueles que queriam e 
precisam falar, os adolescentes acima citados. 



18/04/2019 – Grupo Socioeducativo – Adolescentes 
 

“Não houve grupo – Ponto Facultativo”. 
 
25/04/2019 – Grupo Socioeducativo – Adolescentes 
 

“Escola e outros Grupos (Igreja, Esporte, Lazer)”. 
 
Descrição metodológica do encontro: Dinâmicas de grupos e roda de conversa 
 
Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: Devido ao tema do grupo ser sobre 
os diversos grupos de cada um, foi proposto algumas dinâmicas que tem como objetivo 
trabalhar em grupo, respeitar os indivíduos do grupo e a colaboração individual dentro de um 
grupo. Todos participaram das dinâmicas com muita atenção, quando feito a roda de conversa 
antes das dinâmicas todos consideram A LIGA TOP como o grupo mais importante que 
participam atualmente. Houve muita dificuldade no começo com os novos participantes, porém 
logo após as duas primeiras dinâmicas já estavam com mais vínculos e conseguiram participar 
sem ficar excluído, em especial o WENDE que prefere sempre ficar mais isolado nesse grupo 
participou mais e deu sua opinião, aos pouco está se soltando e criando vínculos com os 
outros, tendo em vista que não mora no bairro e não conhecia ninguém, e aparentemente um 
garoto que não tem muito convivo social e muito reservado. Logo após combinamos um 
passeio no cinema e também ensaiamos o tetro que iremos apresentar no final do mês. 

 
  

Grupo de + 60 / CRAS Santa Gertrudes – Renovando a vida 

 
05/04/2019 – Socioeducativo – Idosos  
 

“Minha casa: cuidados e prevenção de acidentes domésticos”. 
 

Descrição metodológica do encontro: Apresentação Power Point, vídeos, dinâmica e roda 
de conversa. 
 
Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: Um grupo muito construtivo e de 
extrema importância apara o grupo tendo em vista que temos alguns idosos que já sofrerão 
quedas dentro de casa, e também sempre tem netos em casa. Foi passado uma apresentação 
sobre diversos tipos de acidentes e também como prevenir esses acidentes, juntamente com 
vídeos educativos, logo depois feito uma roda de conversa aonde cada idosos contou como era 
sua casa, os detalhes os objetos perigosos, e em todas as casas achamos algum tipo de 
perigo inclusive para aqueles que já sofrerão acidentes. Todos prestaram muita atenção e 
participaram, foi combinado também em algum grupo bolar uma carteirinha com os dados dos 
idosos para que andem com eles, já que a grande maioria não anda com documentos, um 
grupo, muito educativo e participativo. Ao final combinamos do passeio ao zoo de Sorocaba 
que será realizado dia 16/04. 

 
12/04/2019 – Socioeducativo – Idosos 
 

“Direito dos Idosos”. 
 

Descrição metodológica do encontro: Filme “UP – novas aventuras”. 
 
Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: Foi realizado um grupo diferente com 
filme e pipoca, tendo em vista que eles já tinham pedido para mim um dia desses, pois fiz com 
as crianças e os idosos ficaram sabendo. Aproveitando o tema do grupo foi passado o filme UP 
que fala sobre um idoso em busca de seus direitos e novas aventuras, durante o filme alguns 
idosos tinham dificuldade em prestar atenção e ficavam conversando, entre eles mesmos 
alguns pediram silencio e assim conseguiram assistir ao filme, porém não deu tempo de 
fazermos uma roda de conversa sobre o filme o que ficou marcado para o próximo grupo, o 



passeio foi confirmado para o zoo de Sorocaba saindo ás 08:30 do Cras santa Gertrudes e 
retorno as 15:00 hrs. 
 
16/04/2019 – Socioeducativo – Idosos 
 

 “Passeio Zoológico Sorocaba”. 
 

Descrição metodológica do encontro: Passeio patrocinado por voluntários, no zoo de 
Sorocaba. 
 
Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: Um dia cheio de alegrias e muita 
partilha de histórias. Foram 38 idosos ao total, cada um levou um lanche, foi feito um 
piquenique comunitário aonde todos comeram e beberam a vontade, foi alguns adolescentes 
também do grupo A LIGA TOP, todos se divertiram. A maioria nunca tinha ido ao ZOO, um dia 
bem divertido e com muita alegria, todos aproveitaram muito o passeio. 
 
19/04/2019 – Socioeducativo – Crianças 
 

“Não houve grupo – Feriado”. 
 
26/04/2019 – Socioeducativo – Idosos 
 

“Meus grupos”. 
 
Descrição metodológica do encontro: Apresentação slides, vídeos e roda de conversa. 
 
Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: Foi realizado uma apresentação de 
slides aonde as estagiárias participaram mais ativamente, realizando a apresentação e 
conduzindo o grupo, todos os idosos prestaram atenção e participaram ativamente, logo depois 
foi discutido sobre os vídeos e feito uma roda de conversa, aonde foram questionados sobres 
os grupos que participam e a grande maioria tem o grupo RENOVANDO a vida como única 
atividade fora do seu ciclo familiar, aonde nos ressalta a importância desse grupo. O grupo está 
crescendo muito a cada encontro, e numa reunião com o CRAS foi pedido que novos 
participantes fizessem cadastro antes e se colocasse nome numa lista para um futuro grupo, 
tendo em vista que já estamos com 55 idosos nesse grupo, e não é possível aumenta-lo devido 
espaço físico e também para não atrapalhar as pessoas que já estão no grupo a um tempo. 
Um fato especial aconteceu, no começo do grupo avisaram que Dona Derci não iria, pois o 
marido estava internado na UTI, e para surpresa de todos eles apareceu no grupo, quieta como 
sempre ficou assistindo e num determinado momento começou a chorar escondida, ,mais 
quando percebi foi sugerido que todos fizessem uma roda dessem as mãos e fizessem uma 
oração para ela, aonde ela chorou muito e me disse que erámos a família dela, agradeceu 
muito, o que nos mostra a importância e o valor de todos nesse grupo. 
 
 

Grupo de 07 – 12 anos / Bom Pastor – Novo Horizonte – Acolher - Manhã 

 
02/04/2019 – Socioeducativo – Crianças 
 

“Família”. 
 
Descrição metodológica do encontro: Dinâmica usando balões com uma bala dentro e 
palavras positivas sobre o convívio familiar. 
 
Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: Por fora cada criança escreveu 

palavras negativas que acontecem em suas casas. Iniciamos o grupo perguntando: Quantas e 

quais pessoas moram na sua casa? Quem você mais gosta e menos gosta e por quê? Grande 

parte dos participantes relataram brigas entre pai e mãe e que isso os deixam triste. Houve 

relato de criança que apanham do pai e por isso não gosta dele. Um caso que a mãe já 

apanhou do pai e este bate nos filhos. Esse participante revelou ter ódio do pai e gostaria que 



ele fosse embora. Em seguida realizamos a dinâmica: Cada um pegou um balão e nele 

escreveram palavras negativas como: briga, ódio, desprezo, solidão, infeliz, tristeza. Brincaram 

um pouco, os balões caíram e se misturaram. Cada um escolheu um balão, estourou e viram o 

que estava escrito dentro. Cada um disse o que estava escrito fora e dentro. Ficaram 

surpresos, porque normalmente a palavra era oposta. Ex: solidão e carinho. Todos pararam 

para ouvir o que o colega tinha a dizer. O grupo entendeu bem a proposta do tema e 

participaram ativamente. 

 
09/04/2019 – Socioeducativo – Crianças 
 

“Escola”. 
 
Descrição metodológica do encontro: Reflexão sobre convívio na escola, participação e 
comportamento no ambiente escolar. 
 
Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: Entregamos duas folhas de sulfite 
para os participantes . Na primeira folha deveriam desenhar o que não gostam na escola e na 
segunda como eles gostariam que fosse. Iniciamos o grupo desenhando o que foi proposto. 
Desenharam a escola feia, sem pintura, cheia de grades, como prisão, parque quebrado. 
Professores que gritam, colegas chatos. E houve relato de criança que apanha na  escola , 
mas que também batem. Perguntamos: O que mudariam? Todos os professores, mais 
liberdade, direito de falar e serem ouvidos, que reformassem o parquinho. Essas explicações 
deram mostrando o seus desenhos. Encerramos o grupo com uma fala sobre a importância da 
escola na nossa vida, que todo conhecimento e crescimento vêm da escola. Todos 
participaram e contribuíram para o andamento do grupo no tema proposto.  
 
16/04/2019 – Socioeducativo – Crianças 

 
“Outros grupos (Igreja, esporte, lazer)”. 

 
Descrição metodológica do encontro: Despertar interesse por lazer, esporte e outras 
atividades para realizar em família ou grupos de amigos.  
 
Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: Iniciamos as atividades questionando 
o grupo sobre o que fazem quando não estão na Bom Pastor ou na escola, nos finais de 
semana. Alguns disseram que lazer é relaxamento, passeio, piscina, parque e viagens. Outros 
disseram que adora brincar na rua. Alguns também disseram que não fazem nada, não saem 
de casa. Mas gostariam de passear um pouco mais. Em seguida fizemos uma dinâmica, batata 
quente.  Ao som de uma música, passava uma bola de mão em mão, quando a música parava 
a criança falava um lazer que gosta, mesmo que não realiza. Cada um que respondia, saía da 
brincadeira, assim sucessivamente até o ultimo participante. No final houve uma fala sobre a 
importância desses momentos em família ou amigos. Houve muito interesse dos participantes 
com o tema proposto. 
  
23/04/2019 – Socioeducativo – Crianças 
 

“Rua”. 
 
Descrição metodológica do encontro: Conhecer a realidade de cada um sobre a Rua que 
moram.  Os que fazem na rua e se ficam na rua. 
 
Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: Iniciamos a discussão com os 
seguintes questionamentos: o que sentem na rua, o que aprendem, sente medo, se divertem, 
quanto tempo fica na rua, têm lembrança de alguma situação vivenciada na rua? Respostas: É 
muito movimentada, perigosa e que já houve atropelamento. Há também assaltos. Que 
brincam muito na rua. Rua tem buracos, mas gostam muito de morar nesta rua. Houve relatos 
de dois participantes que já ofereceram drogas na rua. Há também um participante bem 
inseguro e que a mãe não deixa sair sozinho na rua. A maioria dos participantes disse que 



gostam de brincar na rua, andar de bicicletas, porque sentem liberdade. Terminamos com uma 
fala sobre os cuidados necessários que precisamos ter na rua. 
        
30/04/2019 – Socioeducativo – Crianças 
 

“Viagens”. 
 
Descrição metodológica do encontro: Promover diálogo acerca de viagens realizadas pelos 
participantes. 
 
Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: Para este encontro o grupo foi 
organizado em formato de roda. Participaram 21 crianças de 7 a 12 anos. Iniciamos com um 
diálogo sobre viagens que eles já fizeram e quais gostariam de fazer. Em seguida foram 
realizadas duas dinâmicas para identificar quais lugares os participantes do grupo já conhecem 
e quais gostariam de conhecer. Na primeira dinâmica realizada o participante deveria através 
de mimica trazer o nome de um lugar (cidade, estado ou país). A segunda dinâmica cada um 
deveria completar a “bagagem” informando o que levaria em sua viagem, acrescentando o que 
os outros colegas já haviam falado. E em seguida a mesma dinâmica foi aplicada, porém em 
formato de atividade que eles fariam nesta viagem, no sentido de contar uma história. De modo 
geral o grupo apresentou-se interessado na atividade proposta. Disseram sobre suas viagens e 
o objetivo delas, sendo em sua maioria para visitar parentes, e também a maioria no nordeste. 
Alguns disseram sentir vontade de ir a praia e conhecer outros países. 
 
 

Grupo de 07 – 12 anos / Bom Pastor – Novo Horizonte – Amar – Tarde  

  

04/04/2019 – Socioeducativo – Crianças 
 

“Família”. 
 
Descrição metodológica do encontro: Dinâmica usando balões com uma bala dentro e 
palavras positivas sobre o convívio familiar. 
 
Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: Por fora cada criança escreveu 
palavras negativas que acontecem em suas casas. Iniciamos o grupo perguntando:  Quantas e 
quais pessoas moram na sua casa? Quem você mais gosta e menos gosta e por quê?  Grande 
parte dos participantes relataram brigas entre pai e mãe. A maioria relatou afeto pela mãe, pois 
ela é a pessoa que os protege. E o pai a figura dominadora e as vezes violentos. E os irmãos, 
os chatos da história, por conta de brigas e divisão de tarefas. Houve relato de um participante 
que apanha da irmã, sangrou a boca a até mostrou a boca machucada. Em seguida realizamos 
a dinâmica: Cada um pegou um balão e nele escreveram palavras negativas como: briga, ódio, 
desprezo, solidão, infeliz, tristeza. Brincaram um pouco, os balões caíram e se misturaram. 
Cada um escolheu um balão, estourou e viram o que estava escrito dentro. Cada um disse o 
que estava escrito fora e dentro. Ficaram surpresos, porque normalmente a palavra era oposta. 
Ex: solidão e carinho. Todos pararam para ouvir o que o colega tinha a dizer. O grupo 
entendeu bem a proposta do tema e participaram ativamente.  
       

09/04/2019 – Socioeducativo – Crianças 
 

“Escola”. 
 
Descrição metodológica do encontro: Reflexão sobre convívio na escola, participação e 
comportamento no ambiente escolar. 
 
Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: Entregamos duas folhas de sulfite 
para os participantes. Na primeira folha deveriam escrever desenhar o que não gostam na 
escola e na segunda como eles gostariam que fosse. Iniciamos o grupo desenhando o que foi 
proposto. Alguns desenharam e outros escreveram. O que não gostam na escola?  



Professores que gritam muito, escola feia, sem pintura, mal conservada, colegas chatos, 
merenda ruim. Perguntamos: O que mudariam? Que a direção desse ouvido ás suas 
reclamações, que houvesse respeito por parte dos professores.  E que não houvesse Bullying, 
preconceito e que nenhuma criança se sinta isolada no ambiente escolar.  Essas explicações 
deram mostrando o seus desenhos ou lendo o texto que escreveram. Encerramos o grupo com 
uma fala sobre a importância da escola na nossa vida, que todo conhecimento e crescimento 
vêm da escola. Todos participaram e contribuíram para o andamento do grupo no tema 
proposto.  

  
23/04/2019 – Socioeducativo – Crianças 

 
“Outros grupos (igreja, esporte, lazer)”. 

 
Descrição metodológica do encontro: Despertar interesse por lazer,  esporte  e outras 
atividades  para realizar  em família ou grupos de amigos.  
 
Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: Iniciamos as atividades questionando 
o grupo sobre o que fazem quando não estão na Bom Pastor ou na escola, nos finais de 
semana. Alguns disseram que lazer é passeio, piscina, jogar bola na rua, jogar vídeo game e 
viagens. Outros disseram que adoram brincar na rua. Alguns também disseram que não fazem 
nada, que os pais não saem de casa. Mas gostariam de passear em parques e praias. Em 
seguida fizemos uma dinâmica, batata quente.  Ao som de uma música, passava uma bola de 
mão em mão, quando a música parava a criança falava um lazer que gosta, mesmo que não 
realiza. Cada um que respondia, saía da brincadeira, assim sucessivamente até o ultimo 
participante. No final houve uma fala sobre a importância desses momentos em família ou 
amigos. Houve muito interesse dos participantes com o tema proposto. 
 
25/04/2019 – Socioeducativo – Crianças 
 

“Rua”. 
 
Descrição metodológica do encontro: Conhecer a realidade de cada um sobre a Rua que 
moram.  O que fazem na rua e se ficam na rua. 
 
Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: Iniciamos a discussão com os 
seguintes questionamentos: o que sentem na rua, o que aprendem, sentem medo, se divertem, 
quanto tempo ficam na rua, têm lembrança de alguma situação vivenciada na rua, tem alguma 
brincadeira de rua que vocês mais gostam? Respostas: alguns disseram ter medo da rua, mas 
gostam muito de brincar, pois têm muita liberdade. E que a rua é muito perigosa, muito 
movimentada, e que já houve atropelamento. Há também assaltos. Mesmo assim andam de 
bicicleta e brincam muito na rua. Realizamos uma dinâmica com bola, onde cada participante 
segurava a bola e respondia a pergunta: Pra você a rua é? Respondia e escolhia outro 
participante pra responder. As respostas foram: divertida, perigosa, asfaltada, tranquila, cheia 
de buraco, sem graça, quente, fria. As respostas foram bem diversificadas, através do olhar de 
cada participante. Terminamos com uma fala sobre os cuidados necessários que precisamos 
ter na rua. 
 
Objetivos Específicos:  
 

 Complementar as ações da família e comunidade na proteção e desenvolvimento de 
crianças e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais; 

 Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o 
desenvolvimentode relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo; 

 Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das crianças e 
adolescentes, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, 
talentos e propiciar sua formação cidadã; 

Segurança de acolhida:  

 Ter acolhida suas demandas interesses, necessidades e possibilidades;  

 Ter acesso a ambiência acolhedora; 
 



Segurança de Convívio Familiar e Comunitário:  

 Vivenciar experiências que contribuam para o fortalecimento de vínculos familiares e 
comunitários;  

 Vivenciar experiências que possibilitem meios e oportunidades de conhecer o território 
e (re) significá-lo, de acordo com seus recursos e potencialidades; 

 Ter acesso a serviços, conforme demandas e necessidades; 
 
Segurança de Desenvolvimento da Autonomia:  
 

 Vivenciar experiências pautadas pelo respeito a si próprio e aos outros, fundamentadas 
em princípios éticos de justiça e cidadania;  

 Vivenciar experiências que possibilitem o desenvolvimento de potencialidades e 
ampliação do universo informacional e cultural; 

 Vivenciar experiências que possibilitem o desenvolvimento de potencialidades e 
ampliação do universo informacional e cultural;  

 Vivenciar experiências que contribuam para a construção de projetos individuais e 
coletivos, desenvolvimento da autoestima, autonomia e sustentabilidade; 

 Vivenciar experiências de fortalecimento e extensão da cidadania;  

 Vivenciar experiências para relacionar-se e conviver em grupo; 

 Vivenciar experiências para relacionar-se e conviver em grupo, administrar conflitos por 
meio do diálogo, compartilhando outros modos de pensar, agir, atuar;  

 Vivenciar experiências que possibilitem lidar de forma construtiva com potencialidades e 
limites;  

 Vivenciar experiências de desenvolvimento de projetos sociais e culturais no território e 
a oportunidades de fomento a produções artísticas;  

 Ter acesso a ampliação da capacidade protetiva da família e a superação de suas 
dificuldades de convívio;  

 acesso a atividades de lazer, esporte e manifestações artísticas e culturais; 

 Ter oportunidades de escolha e tomada de decisão;  

 Poder avaliar as atenções recebidas, expressar opiniões e reivindicações; 

 Apresentar níveis de satisfação positivos em relação ao serviço;  
 

 
Descrição das atividades 
 
 Participamos da reunião do CMDCA (12 e 26/04), para o acompanhamento das 
discussões sobre políticas públicas relacionadas ao nosso público prioritário. 
 Realizamos uma atividade em conjunto com o CREN para sensibilização das famílias 
com referência a desnutrição e a obesidade infantil no dia 30/04. 

No dia 12/04 realizamos um bazar na Associação bom Pastor, Novo horizonte, para 
arrecadação de fundos para manter os trabalhos. 

No dia 26/04 participamos de uma reunião do REDECA. 
No dia 23/04 participamos de uma reunião na UGADS para o alinhamento do SCFV. 
No dia 26/03 realizamos e participamos de uma capacitação para o trabalho com 

crianças e adolescentes. Essa capacitação faz parte de um projeto financiado pelo CMDCA. O 
tema da capacitação foi: Novas configurações familiares e relação família-escola. 

No dia 05/04 participamos do 1º Fórum sobre a evasão escolar do vetor oeste. 
No dia 09/04 recebemos a visita de técnicos da justiça trabalhista para o recebimento 

de uma doação de materiais de escritório. 
No dia 11/04 recebemos uma visita do colégio Degraus para estabelecimento de uma 

parceria. 
No dia 16/04 realizamos um passeio com os idosos do SCFV do Santa Gertrudes para 

o zoológico de Sorocaba. 
No dia 17/04 realizamos uma festa de páscoa para as crianças do Novo Horizonte com 

o apoio da empresa ROCA. 
No dia 18/04 realizamos uma festa de páscoa para as crianças do Novo Horizonte com 

o apoio da empresa Via Varejo. 
No dia 25/04 participamos da reunião da rede Novo Horizonte. 



No dia 26/04 realizamos um encontro com as mães e avós das crianças do SCFV do 
Novo Horizonte. 

 
 
Planejamento para Maio/2019 
 
No próximo mês continuaremos com as atividades desenvolvidas visando à 

convivência e o fortalecimento de vínculos. Nesse mês daremos continuidade as atividades 
com o grupo de idosos, adolescentes e crianças no bairro Santa Gertrudes, realizado no 
CRAS. No Novo Horizonte as atividades tem continuidade na sede da instituição.  

 
 
 
 

 



 

Associação Acolhimento Bom Pastor

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da Associação de Acolhimento Bom Pastor vem indicar, na forma abaixo 

detalhada as despesas incorridas e pagas no mês de Abril/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL -R$                                                                    

(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) 21.389,56R$                                                        

1.800,80R$                                                          

1.800,80

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) -R$                                                                    

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) 21.389,56R$                                                        

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO

ANEXO 14 - ÁREA MUNICIPAL 

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:  Prefeitura Municipal de Jundiaí

CONVENIADA:  Associação Acolhimento Bom Pastor

CNPJ: 04.115.907/0001-57

ENDEREÇO E CEP: Estrada Municipal do Varjão, nº 1641, Novo Horizonte, Jundiaí/SP, CEP 13.212-590

RESPONSÁVEL (EIS) PELA ENTIDADE:  Priscila dos Santos Monteiro Santana

CPF: 334.124.368-28

OBJETO DO CONVÊNIO: Oferecer o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV de qualidade, para um total de 100 

pessoas, divididas em 5 grupos com 20 participantes cada.

VALORES PREVISTOS 

(R$)
DATA DO REPASSE

NÚMERO DO 

DOCUMENTO DE 

CRÉDITO

VALORES REPASSADOS (R$)

10/04/2019

(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS -R$                                                                    

Aditamento II

05/04/2019 00001 1.800,80R$                                                          

Aditamento I

(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR 19.588,76R$                                                        

DEMOSNTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

Aditamento III

DATA PREVISTA PARA 

O REPASSE (2)

EXERCÍCIO: Abril de 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 27/2018 20/08/2018 Junho/18 a Maio/19 132.796,92R$                                                      

1

Estrada Municipal do Varjão – Nº 1641 – Novo Horizonte – Jundiaí/SP – Tel: 11 4582 4163

CNPJ: 04.115.907/0001-57 – Inscrição Estadual Isenta



 

Associação Acolhimento Bom Pastor

Jundiaí, 05 de Maio de 2019

PRISCILA DOS SANTOS MONTEIRO SANTANA

Presidente

(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] 21.389,56R$                                                                            

(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO -R$                                                                                        

(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) 21.389,56R$                                                                            

Declaro(amos), na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a 

exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa ded trabalho, proprosto ao Órgão Público Convenente.

Responsáveis pela conveniada:

(7) Energia Eletrica, água e esgoto, gás, telefone e internet
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não  são classificados contabilmente como 

DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9)Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE 

EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve 

aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou 

multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as 

respectivas contas de receitas e despesas.
(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO 21.389,56R$                                                                            

(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) -R$                                                                                        

TOTAL 8.936,94R$                 -R$                           -R$                           -R$                           8.936,94R$                 

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e beneficios.

(6) Autonômos e pessoa juridica

Recursos Humanos(5) 8.936,94R$                 -R$                           -R$                           -R$                           8.936,94R$                 

Recursos Humanos(6) -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL

CATEGORIA OU 

FINALIDADE DA 

DESPESA (8)

DESPESAS 

CONTABILIZADAS 

NESTE EXERCÍCIO 

(R$) 

DESPESAS 

CONTABILIZADAS EM 

EXERCÍCIOS 

ANTERIORES E 

PAGAS NESTE 

EXERCÍCIO (R$)            

(H)

DESPESAS 

CONTABILIZADAS 

NESTE EXERCÍCIO E 

PAGAS NESTE 

EXERCÍCIO (R$) (I)

TOTAL DAS DESPESAS 

PAGAS NESTE 

EXERCÍCIO (R$) 

(J=H+I)

DESPESAS 

CONTABILIZADAS 

NESTE EXERCÍCIO A 

PAGAR EM 

EXERCÍCIOS 

SEGUINTES (R$) 

2
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Associação Acolhimento Bom Pastor

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da Associação de Acolhimento Bom Pastor vem indicar, na forma abaixo 

detalhada as despesas incorridas e pagas no mês de Abril/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL -R$                                                                    

(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) 9.345,26R$                                                          

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) 9.345,26R$                                                          

(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 79,66R$                                                                

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) -R$                                                                    

(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR -R$                                                                    

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 9.265,60R$                                                          

10/04/2019 9.265,60 05/04/2019 286492 9.265,60R$                                                          

DEMOSNTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA 

O REPASSE (2)

VALORES PREVISTOS 

(R$)
DATA DO REPASSE

NÚMERO DO 

DOCUMENTO DE 

CRÉDITO

VALORES REPASSADOS (R$)

Aditamento II

Aditamento III

Aditamento I

RESPONSÁVEL (EIS) PELA ENTIDADE:  Priscila dos Santos Monteiro Santana

CPF: 334.124.368-28

OBJETO DO CONVÊNIO: Oferecer o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV de qualidade, para um total de 100 

pessoas, divididas em 5 grupos com 20 participantes cada.

EXERCÍCIO: Abril de 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$

ANEXO 14 - ÁREA MUNICIPAL 

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:  Prefeitura Municipal de Jundiaí

CONVENIADA:  Associação Acolhimento Bom Pastor

CNPJ: 04.115.907/0001-57

ENDEREÇO E CEP: Estrada Municipal do Varjão, nº 1641, Novo Horizonte, Jundiaí/SP, CEP 13.212-590

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 27/2018 20/08/2018 Junho/18 a Maio/19 132.796,92R$                                                      

3
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Associação Acolhimento Bom Pastor

Jundiaí, 05 de Maio de 2019

PRISCILA DOS SANTOS MONTEIRO SANTANA

Presidente

Declaro(amos), na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a 

exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa ded trabalho, proprosto ao Órgão Público Convenente.

Responsáveis pela conveniada:

(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] 9.345,26R$                                                                              

(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO -R$                                                                                        

(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) 9.345,26R$                                                                              

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO 9.345,26R$                                                                              

(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) -R$                                                                                        

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e beneficios.

(6) Autonômos e pessoa juridica

(7) Energia Eletrica, água e esgoto, gás, telefone e internet
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não  são classificados contabilmente como 

DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9)Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE 

EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve 

aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou 

multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as 

respectivas contas de receitas e despesas.

TOTAL -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           

Recursos Humanos(6) -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           

Recursos Humanos(5) -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           

CATEGORIA OU 

FINALIDADE DA 

DESPESA (8)

DESPESAS 

CONTABILIZADAS 

NESTE EXERCÍCIO 

(R$) 

DESPESAS 

CONTABILIZADAS EM 

EXERCÍCIOS 

ANTERIORES E 

PAGAS NESTE 

EXERCÍCIO (R$)            

(H)

DESPESAS 

CONTABILIZADAS 

NESTE EXERCÍCIO E 

PAGAS NESTE 

EXERCÍCIO (R$) (I)

TOTAL DAS DESPESAS 

PAGAS NESTE 

EXERCÍCIO (R$) 

(J=H+I)

DESPESAS 

CONTABILIZADAS 

NESTE EXERCÍCIO A 

PAGAR EM 

EXERCÍCIOS 

SEGUINTES (R$) 

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL
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Associação Acolhimento Bom Pastor

DATA 

DOCTO
DOC.

30/04/2019 Holerith

30/04/2019 Holerith

30/04/2019 Holerith

Abril/19 GRF

Abril/19 DARF

Numero Documentos Relacionados:  6

Total de Despesas Comprovadas: R$ 11.606,77

Declaramos na qualidade de responsáveis pelo (a) ASSOCIAÇÃO ACOLHIMENTO BOM PASTOR, sob as penas da LEI, que a documentação 

acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados no Plano de Trabalho.

Receita Federal do Brasil PIS sobre Folha 216,11 81,99

TOTAL 11.606,77 8.936,94

Caixa Economica Federal FGTS 1.831,69 655,92

Coordenador Técnico 1.698,80

1.173,00
30/04/2019 Holerith Rodrigo Pierobon Rodrigues

Bruno Barbosa Educador Social 2.444,72 2.346,00

Elisandra Daniele de Lima Aux. Administrativo 1.712,56 1.712,47

4.131,94
Educador Social

Marina Candida da Cunha Fernandes Orientador Social 1.269,75 1.268,76

RAZÃO SOCIAL NATUREZA OPERAÇÃO VALOR TOTAL VALOR MUNICIPAL

ANEXO II

RELAÇÃO DOS COMPROVANTES DAS DESPESAS
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Associação Acolhimento Bom Pastor

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Jundiaí

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO ACOLHIMENTO BOM PASTOR

ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL DO VARJÃO, Nº 1641, NOVO HORIZONTE (VARJÃO), CEP 13212-590

MUNICIPIO: Jundiaí/SP

CONVÊNIO: Termo de Colaboração nº 27/2018

DATA Nº DOC DÉBITO CRÉDITO SALDO
16.419,96

05/04/19 Prefeitura Municipal de Jundiaí 286492 9.265,60 25.685,56

05/04/19 1 1.800,80 27.486,36

25/04/19 32019 99,00 27.387,36

30/04/19 79,66 27.467,02

99,00 11.146,06 27.467,02

PRISCILA DOS SANTOS MONTEIRO SANTANA

Presidente

HISTÓRICO

ANEXO III

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Número da Conta Bancária: Agência 4895 / Conta 521-8

Banco:Caixa Economica Fedral

Responsáveis pela conveniada:

SALDO ANTERIOR

Prefeitura Municipal de Jundiaí

Tarifa Bancária - Débito Cesta PJ 04/2019

Rendimentos de Aplicações Financeiras

TOTAL

Jundiai, 05 de Maio de 2019
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