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APRESENTAÇÃO 

 

 

O presente Relatório tem com finalidade atender a prestação de contas mensal, referente ao mês de 

setembro 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 60 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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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 2do 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 setembro: utilizar as técnicas do desenho e/ou pintura, tendo como 
objetivo promover a  reflexão sobre os temas   tolerância e respeito com as turmas T2 e T3 e empatia 
com a turma T1, relacionando os temas ao contexto atual. 

 

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 65 jovens participantes da Mapear, organizados em 3 turmas, nos períodos 
da manhã e tarde. No período participaram em média 53 jovens, representando 82% 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 setembro foram oferecidas ao todo 14 
momentos da atividade por semana, totalizando 54 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 roda de conversa foi utilizada com estratégia para oportunizar a reflexão sobre os temas, a partir de 
situações do cotidiano e da atualidade.  As Turmas T3 e T2, trabalharam tolerância e respeito e a Turma 
T1 o tema empatia.  
 
 Participaram da atividade durante o mês, em média 53 jovens (82% de presença). 
 O assunto proposto no mês (tolerância e respeito) ganhou amplitude ao tratar as diferenças entre 

religião, política e cultura 
 Os jovens das turmas T2 e T3 produziram desenhos e pinturas onde retrataram a guerra como 

sendo a situação mais extrema de intolerância e desrespeito ao ser humano. O Educador trouxe 
também para a discussão as consequências geradas por esse tipo de conflito, tais como a 
destruição, o sofrimento e a fuga da população (refugiados).  

 Muitas dúvidas surgiram a respeito do tema, que fez com que o educador buscasse alternativas de 
orientar a discussão, e através dos desenhos e pinturas os jovens puderam traduzir as reflexões 
sobre o tema. 

 As crianças da turma T1, dos dois períodos, fizeram suas reflexões sobre a necessidade de se 
colocar no lugar do outro, para entender a situação de cada pessoa e assim poder se relacionar 
melhor. Os desenhos retrataram o entendimento deles, elegendo os idosos, as crianças e os 
portadores de necessidade especiais, como sendo as pessoas com as quais devemos ter mais 
atenção e cuidado. Dentro dessa abordagem, foi mostrado as crianças mais velhas como ter 
paciência, compreensão com os mais novos e ajudá-los em suas dificuldades. 
 

AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES QUANTO AOS ASPECTOS FACILITADORES E DIFICULTADORES 

Aspectos facilitadores:   
Turmas 2 e 3: o uso das técnicas do desenho e da pintura foram estratégias facilitadoras para que 
os jovens, interagissem e pesquisassem informações, que os ajudaram a traduzir nas suas imagens 
as reflexões sobre os temas tolerância e respeito.    
Turma 1: a estratégia de associar um tema, envolvendo as relações pessoais, ao desenho e a 
pintura fez com que as crianças trabalhassem com composições, o que exigiu maior coordenação 
motora e atenção aos detalhes (pessoas e objetos, contexto). 

 
Aspectos dificultadores:    
Turmas 2 e 3: equilibrar as reflexões sobre o tema tolerância e respeito, dado que o exemplo da 
guerra gerou curiosidade e interesse. Foi necessário trazer exemplos do cotidiano para 
contemplar a discussão dos temas, também a situações e contexto da realidade vivida por esses 
jovens. 
Turma 1: 
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 Fotos das Atividades de Artes Gráficas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: desenhos produzidos sobre o tema tolerância, respeito e a empatia 

 

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 setembro:  dar continuidade as técnicas de afinação associadas às 
vivências teórico-musicais das grafias musicais elementares.  Nas atividades de violão, o foco foi 
manter os exercícios para as técnicas visando melhorar a pestana (violão) e os exercícios de arpejos 
para os teclados. A sustentabilidade e meio ambiente foram os temas trabalhados no mês. 
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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 65 jovens participantes da Mapear, organizados em 3 turmas, conforme a 
faixa etária, nos períodos da manhã e tarde. No período participaram em média 54 jovens, 
representando 82% 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 setembro foram oferecidos 12 momentos da atividade por semana, totalizando 48 no mês. 
 

MUSICA (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 

 

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 

 Produção do vídeo intitulado “Dia da Árvore”, em 21 de setembro (Disponível 
em:<https://www.facebook.com/ongmapear/>) com o registro dos jovens da turma 1 da tarde, 
produzindo os sons da natureza (vento, animais, água) a partir de instrumentos feitos com 
material reciclado. 

 Produção do vídeo intitulado “Início da Primavera”, em 22 de setembro, com o registro dos 
jovens da turma 2 da manhã, produzindo os sons da natureza (vento, animais, água) a partir de 
instrumentos feitos com material reciclado. 

 No canto coral a afinação foi aperfeiçoada em decorrência de melhora assimilação da 
impostação vocal. 
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 No teclado os jovens aprenderam a montagem dos arpejos maiores. 
 No violão manteve-se o aprendizado da pestana para melhoria da técnica. 
 
 
Fotos das Atividades de Canto Coral, Teclado e Violão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: Crianças durante as atividades produzindo sons de vento, água corrente e animais 

 

AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES QUANTO AOS ASPECTOS FACILITADORES E DIFICULTADORES 

Facilitadores: Os temas relacionados a natureza e a ludicidade da proposta de sonorizar o vídeo, 

encantaram os jovens o que e facilitou a realização das atividades que demandaram a criatividade e 

sonoridade de todos. 

Dificultadores: como os alunos de teclado e violão tem contato com o instrumento musical somente 
no horário da atividade, portanto, o processo de aprendizado  tem sido mais lento quando aplica-se 
algumas determinadas técnicas, como da pestana, por exemplo. 
 

3.3 MUSICA: 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: Com as turmas 2 e 3 dar continuidade no desenvolvimento do samba batucada 
vertente do samba, e um ritmo tradicional da cultura popular brasileira, bem como preparar e ensaiar 
a apresentação para os jovens da Escola Unigrau, agendado para outubro, como parte da 
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comemoração do Dia das Crianças. Com a turma 1, o objetivo foi dar continuidade à musicalidade e a 
percepção de ritmos como a introdução do xote utilizando o solo individual e o solo tutti. 
 

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 65 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 78 % 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 setembro foram 8 aulas por semana, totalizando 33 aulas 
no mês. 
 

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 

 Os jovens, em equipe, elaboraram 6 latinhas feitas com material reciclado para servir como 
instrumento musical similar ao tamborim para uso nos ensaios e apresentações. 

 Diversos ensaios de percussão foram realizados com as turmas 2 e 3 visando a apresentação que 
será feita no colégio Unigrau, em outubro. 

 Houve uma evolução das turmas 2 e 3, em relação ao tempo para assimilar novo ritmo, que  
passou de 6 para  3 meses.  Esse resultado se deve a   melhora da técnica do fraseamento. 

 Os jovens vêm demonstrando interesse pelo samba batucada, o que amplia o repertório e o 
gosto musical, para além da referência principal deles pelo funk. 
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 As turmas 1 avançaram nas técnicas do solo individual e solo tutti com base no ritmo do xote 
para o desenvolvimento da musicalidade 

 

Fotos das Atividades de Percussão 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda:  Imagens de ensaios de percussão e confecção de instrumento a partir de materiais 
reciclados. 
 
 

AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES QUANTO AOS ASPECTOS FACILITADORES E DIFICULTADORES 

Facilitadores: a apresentação agendada pra outubro no Colégio Unigrau coloca-se como mais uma 
oportunidade de pôr em prática o aprendizado prático e teórico da atividade.  
 
Dificultadores: Não houve nenhum aspecto relevante que dificultasse a atividade. A coordenação 
motora de algumas crianças, ainda em nível intermediário, pode ser apontada como dificultador, 
porém, com a prática e com tempo esse item será superado. 
. 
 

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 
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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. 

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 65 jovens participantes da Mapear, organizados em 3 turmas, conforme a 
faixa etária, nos períodos da manhã e tarde. No período participaram em média 58 jovens, 
representando 89% de frequência nas atividades. 
 

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. 
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RESULTADOS OBTIDOS A PARTIR DA ATIVIDADE REALIZADA 

Foram servidos 600 cafés da manhã, 700 almoços, para as turmas da manhã e 700 lanches e frutas 
para as turmas da tarde). 

 

Fotos de momentos da alimentação das crianças e adolescentes 

 

 

 

 

 

Legenda: Fotos de momento da refeição do almoço 

 
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 para transporte das crianças e jovens para atividades 
externas à Mapear, conforme agenda.  
Subvenção Municipal através do Termo de Colaboração para viabilizar as atividades aqui 
apresentadas 
 
Secretaria de Estado da Cultura - Estado de São Paulo -    PROAC 21703: o projeto sociocultural “ A 
cidade através da lente” com patrocínio da Nestlé, possibilitou que 40 crianças e adolescentes da 
Mapear, participassem de um curso de fotografia que verteria uma exposição no Mercado Cultural 
da cidade, no mês de setembro. 
 
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. 
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5. AÇÕES COMPLEMENTARES 
 

No mês de setembro, houve diversas atividades que complementaram o desenvolvimento pessoal das 
nossas crianças. O tema fortemente  trabalhado no mês, foi a sustentabilidade e meio ambiente com 
a maioria das turmas. O objetivo foi despertá-los para a necessidade de cuidar do meio 
ambiente, tornando-o sustentável com a participação de todos na preservação. Além de outros temas 
específicos abordados em cada uma das atividades, buscando sempre elevar o grau de pertencimento 
dos jovens com o projeto. 
 
No dia 06, a Mapear recebeu a visita dos alunos do 3º e 4º ano do Colégio Della Sant’Ana, da cidade 
de Tapiratiba-SP.  Os alunos conheceram o espaço, a proposta e as atividades desenvolvidas na 
Mapear, participaram das atividades de dança, educação física e artes gráficas. Houve uma 
apresentação de dança dos jovens da Mapear e de música dos alunos do colégio Della Sant’Ana . Ao 
final um lanche para todos os participantes encerrou a visita. 
 
Nos dias 07, 08 e 09 aconteceu a Oficina de Sustentabilidade, que teve  por objetivo conscientizar os 
jovens acerca da preservação do meio ambiente, sobre os benefícios da reciclagem e o 
reaproveitamento de materiais orgânicos. Contando com um grupo de voluntários na área de 
Sustentabilidade (Gabriel Rodella, Mariana Tango, Marina De Pauli, Gustavo Ramos e Samuel Balena).  
Foi solicitado que os jovens recolhessem garrafas pets de 2 litros em casa e no bairro, para com o 
objetivo de construir as jardineiras para o plantio de flores. As garrafas foram cortadas e pintadas. Em 
seguida, foi realizado o plantio das flores e feito um jardim suspenso na ONG, para enfeitar, dar mais 
colorido e, aconchego ao local, além de ser uma atividade prática do uso de materiais e reciclados. 
 A coleta seletiva transformou a Mapear num eco ponto, onde a Cooperativa de reciclados vem 
recolher as garrafas pets coletadas pelos jovens. Na sede da Mapear os latões para separação de 
materiais recicláveis e lixo orgânico e uma composteira foram implantados, assim os jovens, 
educadores e voluntários exercitam ações concretas que dizem respeito a  sustentabilidade e cuidado 
com o meio ambiente  
 
Durante todo mês de setembro, foram feitas reuniões para organizar o evento que acontecerá no dia 
28 de outubro, chamado “Almoço do Chefes”, organizado pelo renomado chef Jefferson Rueda, 
natural de São José do Rio Pardo, e uma das principais fontes de financiamento da Mapear. Essa é a 3ª 
edição do evento que, neste ano ganhou nova proposta, ao invés de jantar, sua estrutura será de  uma 
feira e durante todo o dia, serão feitas palestras dos Chefs, recreação para as crianças, e exposição de 
produtos diferenciados dos empreendedores locais, estandes da Mapear e da OSC Renascer e um 
almoço elaborado pelos Chefs. A entrada é gratuita e a renda obtida com a venda dos ingressos para 
o almoço será revertida para a Mapear. O evento demanda grande mobilização da Diretoria da Mapear 
e seus Voluntários, bem como dos Jovens e dos Pais e responsáveis.  
 
 Fotos das atividades complementares 
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Legenda: Alunos do colégio Della Sant’Ana, da cidade de Tapiratiba-SP, em visita a Mapear. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda: Alunos durante a oficina de sustentabilidade, criando as jardineiras e plantando mudas para 
que fossem colocadas na Mapear. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda: Banner de divulgação do Almoço dos chefes. 
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5. EVENTOS 
 

Aniversariantes de setembro 

Todo mês, 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 setembro 

 

Exposição – Cidade através da lente 

Em parceria com Nestlé e Proac, no mês de julho, aconteceram as oficinas teóricas e práticas de artes 
e de fotografia, com a participação de 40 crianças e jovens da Mapear. Os jovens saíram a campo para 
registrar imagens de vários locais da cidade, cuidadosamente escolhidos para provocar uma reflexão 
sobre a comunidade e os seus hábitos de vida. A exposição é muito mais do que uma junção de belas 
fotos, trata-se do resultado de uma sensível reflexão destas crianças sobre seus hábitos. Fotografaram 
aspectos importantes da alimentação: como são produzidos os alimentos, colhidos e comercializados, 
além de cenas de pessoas realizando atividades físicas e também registraram a água, fundamental 
para a hidratação do nosso corpo. O objetivo é estimular a conscientização sobre a importância da 
alimentação saudável e das atividades físicas entre as crianças e suas famílias. No dia 28 de setembro 
foi a abertura com a participação dos jovens, familiares  e público em geral e as fotos escolhidas nessas 
oficinas foram divulgadas na exposição. 
A exposição está aberta ao público até o dia 28 de outubro, das 9h às 17h, no mercado cultural. 
Além de oferecer as oficinas, os organizadores doaram 8 câmeras fotográficas que foram sorteadas 
dentro da Mapear às crianças, com o intuito de estimular ainda mais a continuidade das fotos. 
Alguns depoimentos dos jovens que participaram da oficina de fotos: 
 
“...gostei muito de aprender como fotografar ....” 
“... as fotos que tiramos ficaram muito bonitas, a gente não imaginava que podia fazer fotos assim...” 
“...gostei de aparecer na foto de braços abertos olhando o lago da Fazenda...” 
“... nós tiramos fotos da verdura verde e vermelha para parecer uma bandeira...” 
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“...fiquei procurando alguma coisa bem legal....por isso tirei foto da gota d´agua em cima da folha... 
 
Alguns depoimentos de mãe: 
“... ele chegou muito feliz, querendo contar tudo o que tinha aprendido sobre fotografia, do lugar que 
tinham ido fotografar...senti que ele estava muito feliz e fiquei até meio assustada porque 
normalmente ele não fala muito...” 
“...estou orgulhosa da exposição  e não esperava que as fotos fossem tão bonitas....” 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: Imagens durante a abertura da exposição fotográfica 
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6. RELAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS 
Nº NOME DN IDADE 

1 Ana Beatriz da Silva Pedro 03/07/2003 14 anos 

2 Ana Clara Sarraf Souza Juvenal 28/02/2011 6 anos 

3 Ana Luísa Guerrero Berti 25/03/2010 7 anos 

4 Anahi Vitória Gomes Catalano 02/09/2009 8 anos 

5 Arthur de Lima Silva 16/02/2009 8 anos 

6 Camila Aparecida Santos de Paula 18/02/2005 12 anos 

7 Carlos Eduardo Medeiros Meirelles 19/10/2005 11 anos 

8 Cibele Aparecida Apolinario dos Santos 29/10/2003 13 anos 

9 Clara Barbosa de Souza Silva 17/04/2006 11 anos 

10 Dérik Alves Antonio 19/02/2007 10 anos 

11 Eduardo Dias Drigo Tinti 28/01/2006 11 anos 

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

13 Eliezer da Silva Pimenta 07/10/2000 16 anos 

14 Eloah Beatrizi Souza Paula 28/03/2008 9 anos 

15 Endrius de Souza  23/08/2005 12 anos 

16 Erika Cristina Pereira 07/07/2004 13 anos 

17 Everton Gabriel Evangelista 30/09/2004 13 anos 

18 Filipe Mendes Cabral 01/03/2006 11 anos 

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

20 Gabriel Antônio Silva Guilherme 04/02/2009 8 anos 

21 Gabriel Eduardo Azarias Antoniolli 12/04/2007 10 anos 

22 Gabriel Farias de Melo 03/03/2006 11 anos 

23 Gabriel Henrique Pereira  16/12/2004 12 anos 

24 Gabriel Semprini Silva 14/06/2007 10 anos 

25 Graciely Alvarenga Tardelli 21/01/2005 12 anos 

26 Gustavo de Melo Lúcio 21/01/2010 7 anos 

27 Gustavo Henrique Botelho Mundim 20/04/2004 13 anos 

28 Isabeli Cristina Carvalho Lourenço 01/06/2004 13 anos 

29 Jenifer Vitoria Evangelista 28/12/2010 6 anos 

30 Jenyffer Alves Antônio 10/08/2010 7 anos 

31 João Vitor Fernandes de Arruda 15/10/2004 12 anos 

32 João Vitor Silva Pedro 05/06/2010 7 anos 

33 Jonatas Honório Alvarenga  20/10/2005 11 anos 

34 Júlia Américo Ferreira 11/11/2004 12 anos 

35 Kairo Eduardo da Silva Martins 16/08/2006 11 anos 

36 Kauany Bertolini Zeferino 14/11/2010 6 anos 

37 Ketlyn Antoniolli Feltran 04/10/2008 8 anos 

38 Lucas Eduardo de Souza Lopes 17/02/2002 15 anos 

39 Lucas Gabriel Rosseto Monteiro 27/01/2011 6 anos 

40 Luís André Juvenal Penha 03/09/2009 8 anos 

41 Luis Octávio da Silva 09/02/2008 9 anos 

42 Manuela Estevão Ernesto 25/03/2009 8 anos 

43 Marcio Narciso Fuji Junior 20/04/2005 12 anos 

44 Maria Clara Poli da Silva 09/07/2007 10 anos 

45 Maria Vitoria Jardin Lourencini 17/03/2009 8 anos 



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 

 

 
 

46 Mariele Azarias Rodrigues 07/02/2001 16 anos 

47 Marina de Paula Pressete 24/02/2008 9 anos 

48 Miguel Augusto Pereira 05/01/2011 6 anos 

49 Nicole Cristina Sarraf de Souza Juvenal 07/04/2008 9 anos 

50 Otávio da Costa de Oliveira 01/02/2008 9 anos 

51 Pablo Henrique dos Santos Lionardi 01/10/2002 14 anos 

52 Pedro Henrique dos Reis da Silva 16/12/2008 8 anos 

53 Pedro Sebastian Peixoto 26/10/2005 11 anos 

54 Pietra Paião Ribolli 28/06/2010 7 anos 

55 Rafael Reis Mattar 17/11/2010 6 anos 

56 Rafaella Fernandes Arruda 24/07/2008 9 anos 

57 Raquel Aparecida Pereira 26/10/2006 10 anos 

58 Ricardo de Campos Junior 05/11/2004 12 anos 

59 Rogério Bertolini Junior 18/10/2006 10 anos 

60 Samuel Donizete Guerreiro Berti 09/10/2006 10 anos 

61 Vinícius Marsulo Conceição 09/05/2002 15 anos 

62 Vitoria de Oliveira Silva Venâncio 01/04/2001 16 anos 

63 Vitoria Maria da Costa 05/01/2006 11 anos 

64 William da Silva Ferreira 18/04/2008 9 anos 

65 Williany dos Santos 16/01/2006 11 anos 
Fonte: Relatório da Coordenação Pedagógica de setembro/2017 
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ANEXO I - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  

 

TABELA 1- DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS 

Data Prevista para o Repasse (até o 
dia 20 de cada mês/ parágrafo único 
da Clausula nona do valor do Termo 
de Colaboração) 

Valores 
Previstos  

(R$) 

Data  
do  repasse  

Número do 
documento de 

crédito  

Valores 
Repassados 

(R$) 

21/09/2017 7.360,00 27/09/2017 (1) 8.747.559 7.360,00 

  

(A) Total de Repasses Públicos 7.360,00 

(B) Saldo Anterior  517,86 

(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos   0,00 

Total de Recursos Públicos (A+B+C)  7.877,86 

(D) Recursos Próprios da Entidade  
 

(E) Total das despesas incorridas no mês 7.868,95 

Saldo Atual Disponível 8,91 

Notas: (1) 7 dias de atraso 
 
 
TABELA 2- DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS INCORRIDAS EM SETEMBRO DE 2017 

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS EM SETEMBRO 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  

5.349,00 0,00 5.349,00 0,00 

Gêneros 
alimentícios  

2.139,17 0,00 2.139,17 0,00 

Materiais de 
consumo  

308,98 0,00 308,98 0,00 

Material 
Pedagógico 

71,80 0,00 71,80 0,00 

Despesas 
financeiras e 
bancárias  

0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL  7.868,95 0,00 7.868,95 0,00 
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TABELA 3 -  RELAÇÃO DETALHADA DAS DESPESAS INCORRIDAS EM SETEMBRO 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 

29/09/2017 92.901 13/09/2017 11896 Série 1 Irmãos Tatoni Eireli-ME 14.223.310/0001-80 Consumo 99,60 

29/09/2017 92.902 13/09/2017 
0223913 Série 

2 
Parati- S.A 82.945.932/0010-62 Alimentação 175,82 

04/10/2017 100.401 30/09/2017 6737 Série 1 Buffo e Buffo Ltda EPP 67.686.477/0001-43 
Consumo (TED DEVOLVIDA 

DIVERGÊNCIA TITULARIDADE) 
519,80 

04/10/2017 862.771.200.153.318   Banco do Brasil   
Taxa TED pagamento na NF 6737 

Série 1 
9,40 

06/10/2017 550.066.000.019.855 30/09/2017 43 
Leonardo Martins 

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

pagamento de RH - Educador de 
artes gráficas 

1.607,34 

06/10/2017 550.066.000.117.580 30/09/2017 63 
Paulo Roberto Baio 

Gardin 
19.734.760/0001-50 

pagamento de RH - Educador de 
música/percussão 

1.252,50 

06/09/2017 550.066.000.119.274 30/09/2017 36 Ana Valéria Damas 23.039.833/0001-61 
pagamento de RH - Educador de 

música/canto coral, teclado e 
violão 

1.689,16 

06/10/2017 100.61 02/10/2017 2126 Série 1 
Dalboni Ind e Com de 

Legumes e Frutas Imp e 
Exp Ltda ME 

09.277.985/0001-30 Alimentação 100,00 

09/10/2017 550.066.000.028.544 06/10/2017 613 Série 1 
Marcelo Sposito de Faria 

Padaria-ME 
09.242.319/0001-06 Alimentação 364,50 

09/10/2017 100.91 30/09/2017 6737 Série 1 Buffo e Buffo Ltda EPP 67.686.477/0001-43 Alimentação 519,80 

09/10/2017 100.902 10/10/2017 1 Samantha Caride Teixeira 28.787.782/0001-70 
pagamento de serviços 

administrativos/contábil 
800,00 

09/10/2017 882.821.100.023.130   Banco do Brasil   
Taxa TED pagamento na NF 6737 

Série 1 
9,40 



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 

 

 

 
 

09/10/2017 882.821.100.023.131   Banco do Brasil   Taxa TED pagamento na NF 1 9,40 

13/10/2017 550.066.000.017.420 29/09/2017 916 Série 1 
Malagutti & Cerboni Ltda 

ME 
03.713.809/0001-59 Alimentação 180,60 

13/10/2017 101.301 13/10/2017 011449 Série 2 
Pedro Marcio da Fonseca 

e Cia Ltda 
57.032.427/0001-99 Alimentação 491,65 

13/10/2017 842.861.200.329.927   Banco do Brasil   
Taxa TED pagamento na NF 

011449 Série 2 
9,40 

16/10/2017 550.066.000.024.689 16/10/2017 040.812 Série 0 
Jupter Comercio de 

Embalagens Ltda 
05.520.337/0001-43 Consumo 55,65 

16/10/2017 550.066.000.013.010 16/10/2017 5731 Série 1 
Nilton Cezar Sebastiao 

Cueva- ME 
06.005.983/0001-35 Consumo 153,73 

16/10/2017 550.066.000.022.427 16/10/2017 001.025 Série 1 
Comercio de Frutas e 

Verduras João Carlos e 
Rodrigo Ltda EPP 

00.639.894/0001-64 Alimentação 306,80 

16/10/2017 550.066.000.028.041 16/10/2017   
Mapear Mobilizando 
amigos para o amor 

21.795.959/0001-30 

Transferência bancária de outra 
conta da Mapear para 

pagamento do valor das taxas de 
TED cobradas na conta da 

subvenção 

37,60 

16/10/2017 550.474.000.022.700 16/10/2017 1574 Série 1 Pedro G. Fernandes- ME 08.945.027/0001-69 Material Pedagógico 71,80 

VALOR 7.868,95 



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 

 

 

 
 

ANEXO II. COLABORADORES ENVOLVIDOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO 

 

TABELA 4 RELAÇÃO DA EQUIPE DE PRESTADORES DE SERVIÇO 

Qtdd 

DESPESAS DE SETEMBRO - 2017          

PLANO DE APLICAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS         

Descrição das despesas 
Valor hora aula 

/ mês 
Qtdd hs aula/ 

mês 

Valor total 
mês 

setembro 

Tipo de 
contrato 

1 Educador: Paulo Roberto Baio Gardin 25,00 50* 1.252,50 MEI 

1 Educador: Leonardo Martins P. Lima 25,00 64* 1.607,34 Autônomo 

1 Educadora: Ana Valéria Damas 25,00 67* 1.689,16 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.  

 

Observações: Todas as notas fiscais e recibos encontram-se disponíveis para visualização na sede da Mapear. 

 


