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APRESENTAÇÃO 

 

 

O presente documento tem com finalidade atender o Relatório de Atividades, referente ao mês de 

outubro de 2017, atendendo as exigências firmadas no Termo de Colaboração n°. 14/2017, entre a 

Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo/SP e a OSC Mobilizando Amigos Para o Amor – MAPEAR, 

envolvendo o repasse para custeio (Clausula terceira – Das Obrigações da Entidade do Termo de 

Colaboração, bem como os artigos 51, 63 e 68 da Lei Federal n°. 13.019/ 2014). 

  

 

 

___________________________ 

Jussara Bello Petrocelli Simonetti 
Presidente 
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1. IDENTIFICAÇÃO E INFORMAÇÕES GERAIS  
  

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR:  Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo 

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração 

LEI AUTORIZADORA: Lei Nº4.863de 09 de junho de 2017 

OBJETO:  

I - A presente colaboração tem por objetivo o atendimento as crianças e adolescentes na faixa etária 
de 06 a 15 anos, desprovidos de recursos e família em situação de vulnerabilidade social, assegurando 
os direitos fundamentais e universais como a saúde, a educação, a alimentação, o esporte, a liberdade, 
a dignidade humana, independentemente da sua condição ética ou religiosa, em todo em todo o 
território nacional , tendo em vista o desenvolvimento completo dos mesmos junto ao grupo familiar 
e social a que pertencem. 
 1º A entidade atendera a capacidade de até 65 crianças/adolescentes, tanto masculino como 
feminino, na faixa de 06 a 15 anos, residentes na região do bairro Domingos de Syllos, em São José do 
Rio Pardo, todos vinculados as escolas públicas da rede municipal e estadual. 
2º fica reservado ao Município, através da Secretaria de Assistência e Inclusão Social o direito de 
encaminhar e validar o acesso as pessoas beneficiadas (crianças/adolescentes) para atendimento na 
Entidade, desde que respeite a capacidade de atendimento estipulada no parágrafo primeiro.  

(Fonte: Termo de Colaboração 14/2012/ CLAUSULA PRIMEIRA, pag. 1) 
 

EXERCÍCIO: 01/08/2017 a 31/12/2017 

ENTIDADE BENEFICIADA 

NOME: Associação Mobilizando Amigos pelo Amor /Mapear 

CNPJ: 21.795.959/0001-30 

ENDEREÇO:  Alameda José Fagiolo, nº. 245 

BAIRRO: Domingos de Syllos 

MUNICÍPIO: São José do Rio Pardo  

UF: SP   CEP: 13720-000  

RESPONSÁVEL PELA OSC MAPEAR: Jussara Bello Petrocelli Simonetti 

Site: www.mapear.org.br 

VALOR DO REPASSE 

VALOR TOTAL: R$36.800,00 (Trinta e seis mil e oitocentos reais) 

VALOR DA PARCELA MENSAL RECEBIDA: R$ 7.360,00 (Sete mil, trezentos e sessenta reais) 

 

ORIGEM DOS RECURSOS: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL/FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (LEI Nº4.863/2017, art. 1º). 

 

CONTA BANCÁRIA 

BANCO: BANCO DO BRASIL 

AGENCIA: Nº 0066-3 

CONTA CORRENTE: Nº 29.934-0 
 



Associação Mobilizando Amigos pelo Amor – Mapear 

CNPJ 21.795.959/0001-30 – Telefone (19) 368-10276 
Alameda José Fagiolo, 245 - Domingos de Syllos - São José do Rio Pardo/SP 

 

7 
 

2. OBJETIVO GERAL DA ENTIDADE  
 
A  MAPEAR é uma associação civil sem fins lucrativos, de caráter filantrópico, tem como finalidade 
assegurar às crianças, adolescentes e jovens desprovidos de recursos e famílias em situação de 
vulnerabilidade social, alguns direitos fundamentais e universais como a saúde, a educação, a 
alimentação, o esporte, a liberdade, a dignidade humana, independentemente de sua condição étnica 
ou religiosa, em todo o território nacional, tendo em vista o  desenvolvimento completo dos mesmos 
junto ao grupo familiar e social a que pertencem (artigo 2º do Estatuto Social). Foi criada em outubro 
de 2014 e está em funcionamento desde maio 2015. 
 
A proposta pedagógica da Mapear está alinhada as Políticas Públicas Sociais para a Infância e 
Adolescência, sua execução viabiliza a Missão e a Visão da Mapear, concretiza o exercício cotidiano 
dos Valores Institucionais e integra e trabalha em conjunto com todas as Instituições que formam a 
Rede de Atendimento do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente. Está 
organizada em 6 Eixos Estruturantes e operacionalizadas através de 3 tipos de atividades (Figura 1). 
 
 
Figura 1 – Proposta pedagógica: eixos e tipos de atividades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fonte: Coordenação Pedagógica Mapear, 2016 

 
Os jovens inscritos são organizados em 3 turmas, respeitando a faixa etária: Turma 1 (6 a 8 anos); 
Turma 2 (9 a 11 anos) e Turma 3 (12 a 15 anos), nos períodos da manhã e tarde. Ao todo 15 Educadores 
são responsáveis pelas atividades ofertadas, distribuídas conforme a Grade Semanal (Quadro 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipos de Atividades 

Eixos 
Estruturantes 

1. Cultura

2. Educação e Cidadania

3. Esporte e Lazer

4. Saúde

5. Sustentabilidade

6. Mundo do Trabalho

1.Atividades Regulares: ofertadas 
continuamente. 

2.Atividades Vinculadas a Projetos: 
ofertadas através de projetos. 

3.Atividades Transversais: ofertadas na 
lógica da integração das diversas áreas 
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Quadro 1 – Grade Semanal de Atividades 

Eixos 
Período Manhã Tarde 

Turma/Atividades T1 T2 T3 T1 T2 2 

Eixo 1 - Cultura 

Artes Gráficas 2 2 2 2 2 2 

Dança 1 1 1 1 1 1 

Música (percussão, teclado e violão e canto 

coral) 2 2 2 1 1 1 

Teatro  1 1 1 1 1 1 

Eixo 2 - Educação e 

Cidadania 

Ética e Cidadania Tema transversal 

Inclusão Digital Tema transversal 

Eixo 3 - Esporte e Lazer 

Atividades Lúdicas       1 1   

Capoeira 1 1 1 2 1 2 

Educação Física 2 2 2 2 2 2 

Eixo 5 - Sustentabilidade Horticultura         1 1 

 
Fonte: Coordenação Pedagógica Mapear, 2017 

 

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
 

O repasse de valor especifico do Termo de Colaboração tem como objetivo, viabilizar a continuidade 

das atividades regulares de música (percussão, canto coral, teclado, violão) e de artes gráficas, para 

as crianças e adolescentes, com a finalidade de desenvolver competências e habilidades especificas, 

apoiando na sua formação integral, seja na dimensão pessoal e social. Para que seja viável a 

continuidade das atividades, o projeto requer investimento em docentes capacitados para execução 

do plano estipulado e ainda um profissional responsável pela administração contábil do projeto. Prevê 

ainda, a complementação alimentar fornecida a essas crianças e adolescentes, durante o período de 

atendimento na Mapear. As atividades serão realizadas no período de agosto de 2017 a dezembro de 

2017.  Ao todo serão atendidas até 65 crianças e adolescentes, na faixa etária entre 6 a 15 anos, no 

contraturno escolar. Todos os atendidos residem no Bairro Domingos de Syllos e frequentam as escolas 

da rede de ensino do município. 
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3.1 ARTES GRÁFICAS 
 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE  

Objetivo Geral: Proporcionar aos alunos o desenvolvimento de técnicas de desenho e pintura, criando 
o olhar e o senso crítico do mundo que os cercam, além de desenvolver a coordenação motora e 
cognitiva e a ampliação do repertório artístico-visual. 
 
Objetivo específico do mês de outubro: utilizar as técnicas do grafismo em desenhos e pinturas para 
representar o tema diversidade em alguma de suas faces como a da cultura, religião e da etnia. As 
diversas reflexões em aula possibilitaram que todas as crianças pudessem representar, através da 
técnica do grafismo, o tema proposto assim como aplicar as demais técnicas de desenhos e pinturas 
já estudadas. 
 
PÚBLICO-ALVO 

Todos os jovens das turmas do período matutino e vespertino (T1; T2 e T3), ou seja, as crianças e 
adolescentes na faixa etária entre 6 a 15 anos, moradoras do bairro Domingos de Syllos, frequentando 
escola pública, sendo 45% sexo feminino e 55% sexo masculino. 
 

QUANTIDADE DE PESSOAS ATENDIDAS  

A atividade é oferecida aos 59 jovens participantes da Mapear, organizados em 3 turmas, nos períodos 
da manhã e tarde. No período participaram em média 51 jovens, representando 87% de frequência 
nas atividades. 
 

 DIA, HORÁRIO E PERIODICIDADE 

As Artes Gráficas são atividades regulares, as três turmas da manhã (T1, T2 e T3) e uma turma da tarde 
(T3) tem essa atividade em dois dias na semana (3ªf e 4ªf) e as duas turmas da tarde (T1 e T2) a 
atividade é oferecida três vezes (3ªf,4ªf e 4ªf). No mês de outubro foram oferecidas ao todo 14 
momentos da atividade por semana, totalizando 60 no mês. 
 
 

ARTES GRÁFICAS 

TURMAS MATUTINO 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 

T1 X X 
Sem atividades de 

artes gráficas 
T2 X X 

T3 X X 

TURMAS VESPERTINO 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 

T1 X X X 

T2 X X X 

T3 X X 
Sem atividades de 

artes gráficas 

 

RECURSOS HUMANOS 

O responsável pela atividade é o Educador, Leonardo Martins Pedreira Lima, com vínculo 
horista/autônomo com a Mapear. 
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ABRANGÊNCIA TERRITORIAL 

Atividade é desenvolvida no âmbito municipal, especificamente no Bairro Domingos de Syllos, na 
sede da Mapear. 

 

RESULTADOS OBTIDOS A PARTIR DA ATIVIDADE REALIZADA  

A reflexão sobre o tema diversidade trouxe muita curiosidade para as turmas T1, T2 e T3. As turmas 
T1 e T2 focaram a diversidade cultural entre países e os regionalismos brasileiros, como a fala, gíria e 
as expressões populares. Já a turma T3, por serem mais jovens, a ludicidade da aula focou na 
diversidade da fauna e flora, possibilitando o entendimento das diferentes formas e espécies de 
plantas e de animais, bem como os seus diferentes habitats. 
 
 Participaram da atividade durante o mês, em média 51 jovens (87% de presença). 
 O assunto proposto no mês, diversidade ,ganhou amplitude ao tratar as diferenças entre religião, 

cultura e etnia 
 Os jovens das turmas T2 e T3 assistiram diversos vídeos no youtube para entender e ilustras o 

tema do mês. Focaram em vídeos que mostram brasileiros vivendo no exterior, apresentando as 
características do país em que moram, a cultura, o povo e também vídeos de brasileiros que vivem 
em outros estados mostrando as regionalidades do local. 

 As gírias, sotaques e expressões de cada região, chamaram a atenção dos alunos  
 Uma animação em vídeo apresentada pelo educador chamada “Se o mundo fosse uma aldeia” 

mostrou como seria se todo planeta se transformasse em uma aldeia com 100 pessoas. O objetivo 
foi tratar a diversidade entre sexo, raça, religião, fauna e flora. O respeito e a tolerância discutida 
em meses anteriores, também foram abordados na animação e nas discussões 

 Após o vídeo, surgiu interesse da turma 2 da manhã sobre questões religiosas que serão tratadas 
no início de novembro, através da pintura 

 As crianças da turma T1, dos dois períodos, fizeram suas reflexões sobre o tema diversidade 
baseadas em vídeos apresentados pelo educador sobre a diversidade entre fauna e flora 

 Após entenderem o conceito, o educador exemplificou as diferenças culturais entre alguns países 
e mostrou suas respectivas bandeiras, para que as crianças pudessem conhecer as cores e as 
formas de cada uma 

 As crianças desenharam bandeiras e também mandalas como forma de treino de grafismo e por 
serem formas geométricas mais simples para representar. 

 As turmas T1, T2 e T3, foram convidadas à participar do  evento Mapeando pelo Mapear  para 
pintar as muretas do espaço com representações  de mandala que simbolizam a harmonia e a 
integração, uma vez que  além de trabalhar com cores, técnicas de grafismo e trabalho em grupo, 
a mandala é tecnicamente simples de desenhar e pintar e os jovens já estavam acostumados com 
esse tipo de pintura. 
 

AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES QUANTO AOS ASPECTOS FACILITADORES E DIFICULTADORES 

Aspectos facilitadores:   
Turmas 2 e 3 (manhã e tarde): o tema diversidade trouxe muita curiosidade entre os jovens 
quando o educador usou a tecnologia a favor do conhecimento, apresentando vídeos do youtube 
para informar e ilustrar as aulas. O entendimento do tema, agregado aos conhecimentos 
adquiridos em geografia e história, contribuíram para o desenvolvimento das atividades. Os 
grafismos apresentados em aula, assim como as mandalas pintadas no evento Mapeando pelo 
Mapear foram reflexo do bom aproveitamento da proposta, assim como o entusiasmo e a 
curiosidade provocadas durante as reflexões do tema. 
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Turmas 1 (manhã e tarde): Os recursos audiovisuais e fotográficos apresentados ajudaram as 
crianças a assimilar o conteúdo. O educador trabalhou com o atlas geográfico para ilustrar as 
diferentes bandeiras de países e com vídeos para tratar a fauna e flora, despertando o interesse 
e a participação das crianças. 

 
Aspectos dificultadores:    
Turmas 2 e 3: o tema diversidade é muito abrangente e algumas das vertentes como religião 
foram muito debatidas, fazendo com que não sobrasse muito tempo para realizar o grafismo 
cultural sobre a religião, porém, o educador já programou para o mês de novembro o 
desenvolvimento de desenhos para complementar esse conteúdo 
Turma 1: Não houve nenhum aspecto dificultador relevante, as crianças desenvolveram bem as 
atividades, porém com certas limitações típicas da idade, mas o educador trabalhou de forma 
mais lúdica para atingir os objetivos propostos. 

 

 Fotos das Atividades de Artes Gráficas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: desenhos produzidos em aula sobre o tema diversidade e também durante o evento 

Mapeando pelo Mapear 
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3.2 MÚSICA: CANTO CORAL, TECLADO E VIOLÃO 
 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE  

Objetivo Geral:  para as turmas 1 e 2: desenvolvimento de habilidades por meio da musicalização, 
criação a partir do aprendizado do canto, procurando o domínio de conteúdos da linguagem musical. 
Interpretação, acompanhamento, recriação, cantando individualmente e/ou em grupo, construindo 
relações de respeito e diálogo.  
Para a turma 3: criação a partir do aprendizado de instrumentos musicais (teclado e violão/guitarra), 
procurando o domínio de conteúdos da linguagem musical. Improvisação, composição e interpretação 
com instrumentos musicais, como teclado e violão fazendo uso de técnicas instrumentais básicas, 
participando de conjuntos instrumentais, desenvolvendo autoconfiança, senso crítico e atitude de 
cooperação. 

 

Objetivo Específico no mês de outubro: Dar continuidade às técnicas de acuidade auditiva, afinação e 
disciplina. 
Focou-se na técnica de Manossolfa (utilização de movimentos das mãos para a memorização das notas 
musicais) para o desenvolvimento das aulas de canto coral. 
Nas aulas de violão e teclado, o objetivo foi a prática de conjunto (desenvolvimento da habilidade de 
tocar em grupo, acompanhar melodias, sensibilizar o ouvir), a rítmica musical (vários ritmos em uma 
música) e a contagem de compassos por frases musicais (a música é dividida em frases, e frases são 
divididas em compassos- trechos musicais). 
 

PÚBLICO-ALVO 

Todos os jovens das turmas do período matutino e vespertino (T1; T2 e T3), ou seja, as crianças e 
adolescentes na faixa etária entre 6 a 15 anos, moradoras do bairro Domingos de Syllos, frequentando 
escola pública, sendo 45% sexo feminino e 55% sexo masculino. 
 

QUANTIDADE DE PESSOAS ATENDIDAS 

A atividade é oferecida aos 59 jovens participantes da Mapear, organizados em 3 turmas, conforme a 
faixa etária, nos períodos da manhã e tarde. No período participaram em média 50 jovens, 
representando 85,6%de frequência nas atividades. 
 

DIA, HORÁRIO E PERIODICIDADE 

A Música: canto coral, teclado e violão é uma atividade regular, ofertada duas vezes na semana para 
as três turmas (T1, T2 e T3) nos dois períodos, sendo as 3ªf e 6ªf pela manhã e 2ªf e 5ªf a tarde. No 
mês de outubro foram oferecidos 12 momentos da atividade por semana, totalizando 51 no mês. 

MÚSICA (canto coral, teclado e violão) 

TURMAS MATUTINO 2ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA 

T1 x 
Sem atividade de 

música 

x 

T2 x x 

T3 x x 

TURMAS VESPERTINO 2ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA 

T1 x x 
Sem atividade de 

música 
T2 x x 

T3 x x 
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RECURSOS HUMANOS 

A responsável pela atividade é a Educadora Ana Valéria Damas, vinculo horista/MEI com a Mapear. 

 

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL 

Atividade é desenvolvida no âmbito municipal, especificamente no Bairro Domingos de Syllos, na 
sede da Mapear. 

 

RESULTADOS OBTIDOS A PARTIR DA ATIVIDADE REALIZADA 

 Uma música chamada “Pássaro de fogo” da cantora Paula Fernandes foi interpretada pelas 
crianças, durante a aula de violão e teclado, utilizando as técnicas da prática de conjunto, rítmica 
musical e contagem de compassos 

 Além da música em questão, outras músicas foram estudadas para que as crianças pudessem 
perceber as nuances de cada som e interpretação para melhor assimilação das técnicas de violão 
e teclado 

 Foi dado continuidade às práticas de arpejos nos teclados e da pestana no violão 
 Nas aulas de canto coral, a técnica de Manossolfa ajudou na memorização das notas musicais 
 A afinação vem sendo trabalhada mensalmente, para uma melhor evolução no canto e também 

mantendo a impostação vocal durante as músicas propostas 
 
Fotos das Atividades de Canto Coral, Teclado e Violão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: Crianças durante as atividades utilizando a técnica de Manossolfa e praticando teclado 
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AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES QUANTO AOS ASPECTOS FACILITADORES E DIFICULTADORES 

Facilitadores:   

Nas aulas de canto coral, a técnica de Manossolfa, como forma de expressão corporal, foi um atrativo 

para as crianças fazendo com que a interação com música, tornasse ainda mais prazerosa.  

Nas aula de teclado e violão, a escolha da música “Pássaro de fogo” usada para a prática de conjunto, 

aproximou os alunos das atividades favorecendo a técnica de fraseados e contagem de compassos. 

Dificultadores:  

A maior dificuldade enfrentada tanto nas aulas de canto coral quanto nas de teclado e violão, é o pouco 

contato com os instrumentos musicais e com o treino do canto, que só ocorrem nos dias de atividades, 

torna-se moroso, obstando a prática contínua que a música exige.  

 

3.3 MÚSICA: PERCUSSÃO 
 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE  

Objetivo Geral: desenvolver a habilidade por meio da musicalização e percussão com conteúdo 
musical ligado diretamente à sensibilização, expressividade, criatividade e socialização, 
proporcionando aos jovens desenvolver-se como indivíduos, bem como priorizar a construção de 
instrumentos musicais a partir da pesquisa de diversos meios, com uso de materiais recicláveis e de 
conhecimentos elementares de ciência física e biológica aplicadas à música. 
 
Objetivo especifico do mês de outubro: Para as turmas 1, o objetivo foi trabalhar a ludicidade nas 
atividades de musicalização e também o de pulsação rítmica para melhor assimilação do conteúdo 
musical.  
Nas turmas 2 e 3, deu-se a continuidade ao samba batucada, ritmo vertendo do samba para melhor 
desenvolvimento da musicalidade e do trabalho em equipe. Também como parte dos objetivos deu-
se início aos estudos de rudimentos, que são formas de trabalhar as baquetas para execução em caixas 
marciais. 
 
PÚBLICO-ALVO 

Todos os jovens das turmas do período matutino e vespertino (T1; T2 e T3), ou seja, as crianças e 
adolescentes na faixa etária entre 6 a 15 anos, moradoras do bairro Domingos de Syllos, frequentando 
escola pública, sendo 45% sexo feminino e 55% sexo masculino. 
 
QUANTIDADE DE PESSOAS ATENDIDAS 

A atividade é oferecida aos 59 jovens participantes da Mapear, organizados em 3 turmas, conforme a 
faixa etária, nos períodos da manhã e tarde. No período participaram em média 49 jovens, 
representando 84,2 % de frequência nas atividades. 
 
DIA, HORÁRIO E PERIODICIDADE  

A Música: percussão, é uma atividade regular ofertada uma vez na semana para a  turma T1 da manhã 
(3ªf) e para as três turmas da tarde (T1, T2 e T3) (6ªf), nas turmas da manhã T2 e T3  são oferecidas 
duas vezes na semana (3ªf e 5ªf). No mês de outubro foram 8 aulas por semana, totalizando 33 aulas 
no mês. 
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PERCUSSÃO 

TURMAS MATUTINO 3ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA 

T1 X   
Sem atividade 
de percussão 

T2 X x 

T3 X x 

TURMAS VESPERTINO 3ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA 

T1 
Sem atividade 
de percussão 

Sem atividade 
de percussão 

x 

T2 x 

T3 x 

 

RECURSOS HUMANOS 

O responsável pela atividade é o Educador Paulo Roberto Baio Gardin, vinculo horista/MEI com a 
Mapear. 
 

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL 

Atividade é desenvolvida no âmbito municipal, especificamente no Bairro Domingos de Syllos, na 
sede da Mapear. 

RESULTADOS OBTIDOS A PARTIR DA ATIVIDADE REALIZADA 

 Com a turma 1, o educador deixou de utilizar de maneira principal os instrumentos de percussão, 
passando a utilizar técnicas lúdicas em que as crianças cantam e fazem gestos mímicos para 
melhorar a concentração e o amadurecimento musical 

 O exercício de pulsação rítmica, usando bolas de tênis, agregou na prática da contagem dos 
tempos onde os alunos têm que jogá-la ao chão sempre no tempo 1(um) que representa a 
entrada na música de uma contagem de 4 tempos (demais sílabas) 

 Nas turmas 2 e 3 deu-se continuidade ao samba batucada, ritmo vertente do samba onde 
percebeu-se uma melhora na técnica, na musicalidade, no trabalho em equipe e principalmente 
na concentração 

 Com a turma 2 foi realizado o revezamento de instrumentos musicais reciclados como tambores 
e latas para que todos possam praticar e se familiarizar com os diversos instrumentos de 
percussão 

 A alternância de instrumentos proporcionou aos jovens, maior percepção cognitiva e musical 
 A turma 3 iniciou os estudos de rudimento, que são técnicas de uso das baquetas em bateria ou 

em outros instrumentos, no caso, em caixas marciais 
 Com a técnica de rudimentos, o objetivo foi preparar o alicerce para o desenvolvimento do 

equilíbrio entre as mãos, a capacidade motora, rítmica e o fraseamento com o uso de 
acentuações (Notas fortes) e Ghost Notes (Notas e fracas) 

 Houve uma apresentação de todas as turmas T1, T2 e T3 no colégio Unigrau para comemorar a 
semana da criança, e os jovens puderam mostrar toda habilidade na percussão 

 A importância da apresentação fez com que todas as turmas se empenhassem em desenvolver 
um bom trabalho, favorecendo também a perda da timidez, gerando satisfação, alegria e o 
reconhecimento através de aplausos e elogios 
 

Fotos das Atividades de Percussão 
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Legenda:  Imagens de ensaios e da apresentação dos jovens no colégio Unigrau durante as 
festividades da semana da criança 
 
 

AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES QUANTO AOS ASPECTOS FACILITADORES E DIFICULTADORES 

Facilitadores:  
O estudo da percussão é um facilitador pelo ritmo e ginga que ele proporciona, estimulando os 
jovens. As demais aulas de musicalização do projeto, contribuíram para a compreensão e integração 
dos conceitos musicais, favorecendo o amadurecimento musical nesse ritmo. 
 
Dificultadores: 
Não houve nenhum aspecto dificultador relevante, apenas em relação as turmas do T1, há uma 
evolução mais lenta, própria da idade, em que o e educador desenvolveu outras técnicas para 
assimilação do conteúdo e trabalhou fortemente a concentração que a música exige. 
 

3.4 COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR 
 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE  

Objetivo: complementar a alimentação diária de todas as crianças e adolescentes, enquanto estiverem 
em atividades, garantindo uma alimentação balanceada e de qualidade, introduzindo novos hábitos 
alimentares e sabores. A alimentação complementar deve compreender alimentos ricos em energia, 
proteína e nutrientes, sem contaminação, sem excesso de sal e de açucares, em quantidade 
apropriada, fáceis de preparar, assegurando a consistência e a densidade energética adequadas. 

No mês de outubro, aconteceu o evento Mapeando pelo Mapear em que as crianças puderam 
participar do almoço com o chefe Jeferson Rueda e experimentar novos sabores, pratos elaborados e 
vivenciar novas experiências. 

PÚBLICO-ALVO 

Todos os jovens das turmas do período matutino e vespertino (T1; T2 e T3), ou seja, as crianças e 
adolescentes na faixa etária entre 6 a 15 anos, moradoras do bairro Domingos de Syllos, frequentando 
escola pública, sendo 45% sexo feminino e 55% sexo masculino. 
 

QUANTIDADE DE PESSOAS ATENDIDAS 

A atividade é oferecida aos 59 jovens participantes da Mapear, organizados em 3 turmas, conforme a 
faixa etária, nos períodos da manhã e tarde. No período participaram em média 51 jovens, 
representando 87,1% de frequência nas atividades. 
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DIA, HORÁRIO E PERIODICIDADE 

A alimentação é oferecida para todas as turmas mantendo as seguintes especificidades em relação ao 
período que o jovem frequenta as atividades na Mapear. As turmas da manhã recebem na chegada o 
café da manhã e o almoço é servido próximo das 11 horas. As turmas da tarde recebem uma fruta e 
bolacha na chegada e um lanche no meio do período.  
 

COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR 

TURMAS 
MATUTINO 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA 

7h50 - 8h 
Café da 
manhã 

Café da 
manhã 

Café da 
manhã 

Café da 
manhã 

Café da 
manhã 

10h45 - 11h Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço 

TURMAS 
VESPERTINO 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA 

12h50 - 13h 
Fruta ou 
bolacha 

Fruta ou 
bolacha 

Fruta ou 
bolacha 

Fruta ou 
bolacha 

Fruta ou 
bolacha 

15h30 - 15h50 Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 

Todas as turmas recebem alimentação nos turnos em que 
frequentam   

 

RECURSOS HUMANOS 

Café da Manhã e Almoço: Ivonete Mendes - Cozinheira e auxiliar geral, com vínculo CLT. 

Lanche: Voluntários da Mapear – cada dia, um grupo de voluntários se revezam para atender a 
demanda. Por dia, são requisitados de dois a três voluntários para o preparo dos lanches com 
horários previamente estipulados. 

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL 

A atividade é desenvolvida no âmbito municipal, especificamente no Bairro Domingos de Syllos, na 
sede da Mapear. 

RESULTADOS OBTIDOS A PARTIR DA ATIVIDADE REALIZADA 

Foram servidos em média 609 cafés da manhã, 609 almoços, para as turmas da manhã e 630 lanches 
e frutas para as turmas da tarde. 

 

Fotos de momentos da alimentação das crianças e adolescentes 

  

 

 

 

 

 

Legenda: Fotos de momentos do lanche da tarde 
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AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES QUANTO AOS ASPECTOS FACILITADORES E DIFICULTADORES 

Aspecto Facilitador:  
Temos cozinheira que diariamente prepara as refeições com produtos balanceados, com proteína, 
carboidrato, legumes, verdura, frutas e suco. Com a subvenção, houve a possibilidade de introduzir 
mais a carne suína no cardápio, que é um pedido dos jovens que apreciam esse tipo de carne. 
 
Aspecto dificultador:   
Algumas crianças ainda têm resistência em experimentar e aceitar alguns alimentos, principalmente 
quando há verduras no preparo. Aos poucos, os novos alimentos são introduzidos, visando a 
mudança de hábitos alimentares e investindo nas informações sobre os alimentos e a importância de 
uma alimentação saudável. 
 

4. PARCERIAS 
 

Brasil Treina:   
 Oferecimento de 3 bolsas de estudo de cursos profissionalizantes na área de Auxiliar 

Administrativo e Informática para jovens de 16 anos que frequentam a Mapear. 
 
Prefeitura Municipal:   

 Apoio Municipal do DEC (departamento de esportes e cultural) para transporte das crianças 
e jovens para realizarem atividades na Casa de Cultura e Cidadania 

 Subvenção Municipal através do Termo de Colaboração para viabilizar as atividades aqui 
apresentadas 

 Casa da Cultura e Cidadania: Abertura da casa de cultura para que as crianças e jovens da 

Mapear pudessem participar de atividades circenses como parte da comemoração à Semana 

da Criança 

 
Programa Recicla Rio Pardo:  

 Manutenção da parceria com a cooperativa Recicla São José. A Mapear é um eco ponto 
permanente, onde as nossas crianças e toda população do bairro, podem levar o lixo 
reciclado produzidos em casa, para os latões específicos (plástico, papel, metal, vidro) que 
ficam na Mapear. Semanalmente a cooperativa faz a retirada desses materiais do eco ponto. 
Para estimular a todos, foram doadas sacolas plásticas amarelas com a logotipo “Recicla São 
José” para que as pessoas pudessem colocar os materiais que serão levados à Mapear. 

 
Tuga Turismo: 

 Transporte dos jovens da Mapear para a Chácara Canaã (Semana da Criança); 
 
Colégio Unigrau: 

 Parceria com o colégio Unigrau para possibilitar a apresentação de percussão e dança das 
crianças do projeto, aos alunos do colégio em comemoração à semana da criança  

 

5. AÇÕES COMPLEMENTARES 
 

 O foco das ações complementares do mês de outubro foi para a preparação e realização das 

atividades da semana da criança. 
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No dia 09, as crianças e jovens do projeto foram à Casa de Cultura para realizarem atividades 

circenses como parte das comemorações da semana da criança. O DEC cedeu o transporte para que 

todos pudessem participar. 

No dia 10, as crianças foram passar o dia na chácara Canaã, gentilmente cedida pela presidente da 

ONG, Jussara Simonetti, para desfrutarem de recreação na piscina e de jogos no campo de futebol.  

No dia 11, houve uma apresentação de percussão e dança no colégio Unigrau em que nossas crianças 

puderam proporcionar aos colegas do colégio, uma belíssima apresentação regada a muitos elogios. 

A atividade também faz parte das comemorações da semana da criança. 

No dia 13, as atividades recreativas aconteceram no próprio espaço da Mapear, com pintura de rosto 

e gincana com água, encerrando as comemorações. 

No dia 17, alunos do curso de enfermagem da UNIP de São José do Rio Pardo visitaram a Mapear 

para conhecer as instalações e as atividades desenvolvidas com as crianças e jovens.  Além da visita, 

Jussara Simonetti, presidente da Mapear, realizou um bate papo na UNIP onde houve muita troca de 

informações e experiências. 

No dia 28, aconteceu o evento Mapeando pelo Mapear organizado pela equipe dos chefes Jeferson 

Rueda  e Janaína Rueda com participação do chefe uruguaio Diego Sosa . O evento gastronômico foi 

em prol da Mapear. Voluntários e todos as crianças e jovens do projeto participaram das atividades. 

 
 Fotos das atividades complementares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda: Dia de recreação na chácara Canaã com piscina e jogo de futebol 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda: Apresentação de dança e percussão no Colégio Unigrau 
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Legenda: Crianças durante as atividades de pintura, no último dia de comemoração da Semana da 
Criança 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: Alunos do curso de Enfermagem receberam Jussara Simonetti para um bate papo na Unip 

 

6. EVENTOS 
 

Aniversariantes de outubro 

Mensalmente, é comemorado os aniversariantes do mês. Esta ação acontece todo dia 11 que é o dia 
da inauguração do Projeto (11/05/2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda: Foto da comemoração aos aniversariantes do mês de outubro 
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Mapeando pelo Mapear  
Almoço beneficente dos chefs de cozinha Jefferson Rueda, Janaína Rueda e Diego Perez Sosa que 
aconteceu no dia 28 de outubro no Restaurante Venda Branca, em São José do Rio Pardo. Toda a renda 
do almoço foi revertida para a manutenção da Mapear.  Além do almoço, houve palestras e workshops 
gratuitos sobre a Alimentação do Futuro, com a presença de empreendedores da cidade, da região e 
de renomados jornalistas. Na oportunidade, também houve exposição de produtos dos produtores do 
município. 
O evento contou com a presença das crianças e jovens da Mapear que desfrutaram dos requintados e 
deliciosos pratos preparados pelos chefs e também de voluntários que contribuíram com a organização 
do evento e venda de produtos para angariar recursos para a Mapear. Além do almoço, os 
participantes também tiveram atividades recreativas oferecidas no local, tais como: cama elástica, 
brinquedos infláveis e oficina de pintura. 
As crianças do projeto ainda apresentaram um pouco do que desenvolvem em aula, com a pintura de 
mandalas em paredes e muros do local, trazendo cor e a vivacidade dos traços do grafismo. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda: Fotos de diversos momentos do evento Mapeando pelo Mapear 
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7 RELAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS 
 

Nº NOME 
Data de 

Nascimento 

1 Ana Beatriz da Silva Pedro 03/07/2003 

2 Ana Clara Sarraf Souza Juvenal 28/02/2011 

3 Ana Luísa Guerrero Berti 25/03/2010 

4 Anahi Vitória Gomes Catalano 02/09/2009 

5 Arthur de Lima Silva 16/02/2009 

6 Camila Aparecida Santos de Paula 18/02/2005 

7 Carlos Eduardo Medeiros Meirelles 19/10/2005 

8 Cibele Aparecida Apolinario dos Santos 29/10/2003 

9 Clara Barbosa de Souza Silva 17/04/2006 

10 Dérik Alves Antonio 19/02/2007 

11 Eduardo Dias Drigo Tinti 28/01/2006 

12 Eloah Beatrizi Souza Paula 28/03/2008 

13 Endrius de Souza  23/08/2005 

14 Erika Cristina Pereira 07/07/2004 

15 Everton Gabriel Evangelista 30/09/2004 

16 Filipe Mendes Cabral 01/03/2006 

17 Gabriel Antônio Silva Guilherme 04/02/2009 

18 Gabriel Eduardo Azarias Antoniolli 12/04/2007 

19 Gabriel Farias de Melo 03/03/2006 

20 Gabriel Henrique Pereira  16/12/2004 

21 Gabriel Semprini Silva 14/06/2007 

22 Graciely Alvarenga Tardelli 21/01/2005 

23 Gustavo de Melo Lúcio 21/01/2010 

24 Gustavo Henrique Botelho Mundim 20/04/2004 

25 Isabeli Cristina Carvalho Lourenço 01/06/2004 

26 Jenifer Vitoria Evangelista 28/12/2010 

27 Jenyffer Alves Antônio 10/08/2010 

28 João Vitor Fernandes de Arruda 15/10/2004 

29 João Vitor Silva Pedro 05/06/2010 

30 Jonatas Honório Alvarenga  20/10/2005 

31 Júlia Américo Ferreira 11/11/2004 

32 Kairo Eduardo da Silva Martins 16/08/2006 

33 Kauany Bertolini Zeferino 14/11/2010 

34 Ketlyn Antoniolli Feltran 04/10/2008 

35 Lucas Eduardo de Souza Lopes 17/02/2002 

36 Lucas Gabriel Rosseto Monteiro 27/01/2011 

37 Luís André Juvenal Penha 03/09/2009 

38 Luis Octávio da Silva 09/02/2008 
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39 Manuela Estevão Ernesto 25/03/2009 

40 Marcio Narciso Fuji Junior 20/04/2005 

41 Maria Vitoria Jardin Lourencini 17/03/2009 

42 Marina de Paula Pressete 24/02/2008 

43 Miguel Augusto Pereira 05/01/2011 

44 Nicole Cristina Sarraf de Souza Juvenal 07/04/2008 

45 Otávio da Costa de Oliveira 01/02/2008 

46 Pablo Henrique dos Santos Lionardi 01/10/2002 

47 Pedro Henrique dos Reis da Silva 16/12/2008 

48 Pedro Sebastian Peixoto 26/10/2005 

49 Pietra Paião Ribolli 28/06/2010 

50 Rafael Reis Mattar 17/11/2010 

51 Rafaella Fernandes Arruda 24/07/2008 

52 Raquel Aparecida Pereira 26/10/2006 

53 Ricardo de Campos Junior 05/11/2004 

54 Rogério Bertolini Junior 18/10/2006 

55 Samuel Donizete Guerreiro Berti 09/10/2006 

56 Vinícius Marsulo Conceição 09/05/2002 

57 Vitoria Maria da Costa 05/01/2006 

58 William da Silva Ferreira 18/04/2008 

59 Williany dos Santos 16/01/2006 

 
Fonte: Relatório da Coordenação Pedagógica de outubro/2017 
 
No mês de outubro houve uma diminuição do número de participantes, pois o projeto piloto que era 
realizado com os jovens de 16 anos está sendo reformulado e adaptado para atividades mais 
específicas para essa faixa etária. Os jovens retornarão ao projeto no próximo ano, com atividades 
voltadas à sustentabilidade e entre outras, que serão desenvolvidas pela equipe de educadores da 
Mapear.  
Eventualmente, os jovens se reúnem para discutirem ideias para elaboração de um projeto de 
conscientização do uso adequado da composteira, do correto descarte do lixo, reciclagem e demais 
itens que envolvam a preservação do meio ambiente e sustentabilidade. O objetivo do projeto é 
informar e educar todos os participantes da Mapear para essas questões. 
 
Os alunos que temporariamente não estão sendo contabilizados no projeto são: 
 

 Elias da Silva Ferreira 10/07/2001 - 16 anos 

 Eliezer da Silva Pimenta 07/10/2001 -16 anos 

 Francislene da Silva Barboza 04/07/2001 - 16 anos 

 Mariele Azarias Rodrigues 07/02/2001 - 16 anos 

 Vitória de Oliveira Silva Venâncio 01/04/2001 - 16 anos 
 
A aluna Maria Clara Poli da Silva (09/07/2007, 10 anos) deixou de frequentar o projeto no mês de 
outubro. O responsável não apresentou justificativa referente à desistência. Houve diversas 
tentativas presenciais e por telefone com a família para saber o motivo da saída, porém, sem 
sucesso. Acredita-se que seja por motivos pessoais/familiares. 
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Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Mobilizando Amigos pelo Amor - Mapear, 

sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos 

recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado pelo Órgão 

CONCEDENTE.  

  

 

São José do Rio Pardo, 15 de novembro de 2017 

 

 

___________________________ 

Jussara Bello Petrocelli Simonetti 
Presidente
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APRESENTAÇÃO 

 

 

O presente Relatório tem com finalidade atender o Relatório de Prestação de Contas, referente ao 

mês de outubro de 2017, atendendo as exigências firmadas no Termo de Colaboração n°. 14/2017, 

entre a Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo/SP e a OSC Mobilizando Amigos Para o Amor – 

MAPEAR, envolvendo o repasse para custeio (Clausula terceira – Das Obrigações da Entidade do Termo 

de Colaboração, bem como os artigos 51, 63 e 68 da Lei Federal n°. 13.019/ 2014). 

  

 

 

___________________________ 

Jussara Bello Petrocelli Simonetti 
Presidente 
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1. IDENTIFICAÇÃO E INFORMAÇÕES GERAIS  

  

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR:  Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo 

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração 

LEI AUTORIZADORA: Lei 4.863 de 09 de junho de 2017 

OBJETO:  

I - A presente colaboração tem por objetivo o atendimento as crianças e adolescentes na faixa etária 
de 06 a 15 anos, desprovidos de recursos e família em situação de vulnerabilidade social, assegurando 
os direitos fundamentais e universais como a saúde, a educação, a alimentação, o esporte, a liberdade, 
a dignidade humana, independentemente da sua condição ética ou religiosa, em todo em todo o 
território nacional , tendo em vista o desenvolvimento completo dos mesmos junto ao grupo familiar 
e social a que pertencem. 
 1º A entidade atendera a capacidade de até 65 crianças/adolescentes, tanto masculino como 
feminino, na faixa de 06 a 15 anos, residentes na região do bairro Domingos de Syllos, em São José do 
Rio Pardo, todos vinculados as escolas públicas da rede municipal e estadual. 
2º fica reservado ao Município, através da Secretaria de Assistência e Inclusão Social o direito de 
encaminhar e validar o acesso as pessoas beneficiadas (crianças/adolescentes) para atendimento na 
Entidade, desde que respeite a capacidade de atendimento estipulada no parágrafo primeiro.  

(Fonte: Termo de Colaboração 14/2012/ CLAUSULA PRIMEIRA, pag. 1) 
 

EXERCÍCIO: 01/08/2017 a 31/12/2017 

ENTIDADE BENEFICIADA 

NOME: Associação Mobilizando Amigos pelo Amor /Mapear 

CNPJ: 21.795.959/0001-30 

ENDEREÇO:  Alameda José Fagiolo, nº. 245 

BAIRRO: Domingos de Syllos 

MUNICÍPIO: São José do Rio Pardo  

UF: SP   CEP: 13720-000  

RESPONSÁVEL PELA OSC MAPEAR: Jussara Bello Petrocelli Simonetti 

Site: www.mapear.org.br 

VALOR DO REPASSE 

VALOR TOTAL: R$36.800,00 (Trinta e seis mil e oitocentos reais) 

VALOR DA PARCELA MENSAL RECEBIDA: R$ 7.360,00 (Sete mil, trezentos e sessenta reais) 

 

ORIGEM DOS RECURSOS: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL/FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (LEI Nº4.863/2017, art. 1º). 

 

CONTA BANCÁRIA 

BANCO: BANCO DO BRASIL 

AGENCIA: Nº 0066-3 

CONTA CORRENTE: Nº 29.934-0  
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ANEXO I - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
 

TABELA 1- DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS 
 

  

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS 
Data Prevista para o 
Repasse (até o dia 20 de 
cada mês/ parágrafo único 
da Clausula nona do valor) 

Valores Previstos R$  Data do  Repasse  Número do 
documento 
de crédito  

Valores 
Repassados R$  

 20/10/2017 7.360,00 31/10/2017 (1) 7.701.720 7.360,00  
    

(A) Total de repasses públicos 7.360,00 

(B) Saldo anterior 8,91 

(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos 0,00 

Total de Recursos Públicos (A+B+C)  7.368,91 

(D) Recursos próprios da entidade 0,00 

(E) Total das despensas incorridas no mês 7.295,47 

Saldo atual disponível 73,44 

Nota: (1) 11 dias de atraso 
    

 
 
 
TABELA 2- DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS INCORRIDAS EM OUTUBRO DE 2017 

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS 
EXERCÍCIO:  Outubro de 2017 

Origem dos Recursos: Temo de Colaboração 14/2017 - Processo nº 6426/2017 

Categoria ou 
Finalidade da despesa 

Despesas 
Contabilizadas (R$) 

Despesas 
contabilizadas 

em meses 
anteriores e 
pagas neste 

mês (R$) 

Despesas 
contabilizadas 
neste mês e 
pagas neste 

mês (R$) 

Despesas 
Contabilizadas neste 

mês a pagar em 
meses seguintes (R$) 

Prestadores de 
Serviço 

5.885,32 0,00 5.885,32 0,00 

Materiais de consumo  45,55 0,00 45,55 0,00 

Materiais 
pedagógicos 

1.364,60 0,00 1.364,60 0,00 

TOTAL  7.295,47   7.295,47   
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TABELA 3 -  RELAÇÃO DETALHADA DAS DESPESAS INCORRIDAS EM OUTUBRO DE 2017 

RELAÇÃO DE DESPESAS 

Transação bancária Nota fiscal   

CNPJ 
Natureza da despesa 

resumidamente 
Valor (R$) 

Data do documento 
Especificação do 
documento fiscal 

Data do documento 
Especificação do 
documento fiscal 

Credor 

07/11/2017 550.066.000.019.855 07/11/2017 44 Série E  
Leonardo Martins 

Pedreira Lima 
272.O77.538-02 (CPF) 

pagamento de RH - 
Educador de artes gráficas 

1.989,15 

07/11/2017 550.066.000.030.144 08/11/2017 2 Série E 
Samantha Caride 

Teixeira 
28.787.782./0001-70 

pagamento de serviços 
Administrativos/contábil 

800,00 

07/11/2017 550.066.000.117.580 01/11/2017 65 Série E 
Paulo Roberto Baio 

Gardin 
19.734.760/0001-50 

pagamento de RH - 
Educador de 

música/percussão 
1.211, 67 

07/11/2017 550.066.000.119.274 07/11/2017 37 Série E Ana Valéria Damas 23.039.833/0001-61 
pagamento de RH - 

Educador de música/canto 
coral, teclado e violão 

1.884,50 

07/11/2017 110.701 04/11/2017 5758 Série 1 
Nilton Cezar Sebastiao 

Cueva- ME 
06.005.983/0001-35 Consumo 45,55 

*09/11/2017 550.474.000.022.700 08/11/2017 122 Série 1 
Pedro G.Fernandes- 

ME 
07.567.595/0001-00 *Material pedagógico 1.364,60 

VALOR 7.295,47 

 

* No mês de outubro, houve a necessidade de antecipar a compra de materiais pedagógicos para as aulas de percussão, canto coral, teclado e violão, devido 

aos ensaios das apresentações de final de ano, que iniciam em novembro.  

As capas de violão, guitarra e teclado são para a proteção dos equipamentos, uma vez que as cordas e a madeira dos instrumentos estavam danificando 

rapidamente, prejudicando inclusive a afinação. Da mesma forma, justifica-se a compra dos cabos para a manutenção dos mesmos para que os ensaios 

pudessem ocorrer sem prejuízo. 

As baquetas, tabalar e demais itens de percussão, já estão sendo utilizados nos tamanhos adequados para os instrumentos que são feitos de material 

reciclado, fazendo com que o desenvolvimento das aulas e dos ensaios ocorram normalmente. 
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ANEXO II. COLABORADORES ENVOLVIDOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO 
 

TABELA 4 RELAÇÃO DA EQUIPE DE PRESTADORES DE SERVIÇO 

Qtdd 

DESPESAS DE OUTUBRO - 2017          

PLANO DE APLICAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS         

Descrição das despesas 
Valor hora aula 

/ mês 
Qtdd hs aula/ 

mês 

Valor total 
mês 

outubro 

Tipo de 
contrato 

1 Educador: Paulo Roberto Baio Gardin 25,00 33* 1.211,67 MEI 

1 Educador: Leonardo Martins P. Lima 25,00 60* 1.989,15 Autônomo 

1 Educadora: Ana Valéria Damas 25,00 51* 1.884, 50 MEI 

1 Administrativo: Samantha Caride Teixeira 800,00 0,00 
                    
800,00    MEI 

Notas:  
* Os valores das horas aulas/mês inclui horas extras, descanso remunerado semanal e aulas extras.  
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ANEXO III. EXTRATO BANCÁRIO CONCILIADO, NOTAS FISCAIS E 

COMPROVANTES DE PAGAMENTOS 
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ANEXO VI. DEMOSTRATIVOS DE ORÇAMENTOS 
 

TABELA 5- TABELA COMPARATIVA DE ORÇAMENTOS 

 

QTDD MATERIAS CONSUMO     *Casa Limpa *Rio Pardo Embalagens *Nilton Cezar Cueva COMPRA FINAL 

1 Sabonete líquido 5 litros não tem 18,60 14,50 14,50 

2 Papel higiênico 30 metros - folha dupla embalagem com 12 unidades 17,20 10,50 13,90 27,80 

1 Desinfetante 2 litros 3,60 não tem 3,25 3,25 

       45,55 

QTDD MATERIAIS PEDAGÓGICOS *Fábrica de Som COMPRA FINAL   

7 capa para violão 34,90 244,30   

1 capa para guitarra 34,90 34,90   

6 capa para teclado     89,00 534,00   

2 cabo audio e video     14,90 29,80   

2 cabos para guitarra     21,90 43,80   

5 baquetas para surdo     9,80 49,00   

12 maçanetas de cabo curto     14,90 178,80   

15 baquetas de repique     5,80 87,00   

2 esteiras de repique     29,90 59,80   

8 talabar de nylon     12,90 103,20   

     1.364,60   

 


