Associação Solidariedade em Marcha
CNPJ 08.008.707/0002-37
OSCIP PROC. MJ 08070.023202/2007-82

Relatório de Execução do Objeto – OSC
Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE EM MARCHA - SOMAR

CNPJ: 08.008.707/0002-37

Nome do Projeto: PROJETO LAPIDANDO DIAMANTES 2020.1
Identificação do Objeto:
O Projeto Lapidando Diamantes 2020.1, que traz o mesmo nome de um Programa totalmente desenvolvido pela Somar, visa atender 64 (sessenta e quatro) crianças
e adolescentes no Bairro Meio da Serra, Petrópolis – RJ, promovendo a formação integral através de oficinas de linguagem, matemática e judô, onde, nesses
primeiros meses de 2020 as turmas serão classificadas e iniciarão a proposta pedagógica do Programa, a ser continuado numa próxima fase.
Justificativa do projeto:
A Somar Petrópolis atua no Bairro Meio da Serra há mais de 13 anos e neste tempo percebemos que esta região sofre com a falta de oportunidade e desenvolvimento
causado pelo afastamento da região central do município, tornando o acesso dos moradores à cultura, lazer e educação mais restrito, pois os mesmos em maioria
estão em situação de desemprego ou empregabilidade informal e não possuem recursos para se deslocarem da comunidade para o Centro.
As crianças e adolescentes da comunidade ficam restritos às ruas do bairro, expostos à vulnerabilidade social e por vezes não possuem suporte familiar adequado.
Muitos deles apresentam dificuldades de aprendizagem, desinteresse escolar e demonstram falta de perspectiva. Sendo a única Organização Social presente no
Meio da Serra, nossa responsabilidade é trazer sentido à nossa visão que é inspirar pessoas a abrir novos horizontes e transformar comunidades.
Para isto, o projeto Lapidando Diamantes 2020.1, tem a proposta de implantar o programa Pedagógico de mesmo nome e desenvolvido pela Somar, que tem a
proposta de trazer para essas crianças e adolescentes um espaço para seu pleno desenvolvimento utilizando como meio as oficinas de linguagem, matemática e
judô proporcionando acesso à cultura e diálogos que possam ampliar suas visões de mundo e comprometimento com o próximo. Tal implantação compreende
desde a aquisição de novo mobiliário para sala de aula e recepção, a fim de proporcionar acolhimento mais adequado aos alunos e suas famílias e otimizarmos o
espaço em sala.
As oficinas serão realizadas a favor do desenvolvimento cognitivo, corporal, socioemocional da criança e do adolescente explorando seu meio, suas vivências e
conhecimentos prévios. Inserção de jogos, dinâmicas, atividades físicas (judô) e interativas criarão oportunidades de construção de aprendizagens interdisciplinares
tendo o aluno como centro deste processo.
As oficinas de linguagem e matemática serão preparadas pela educadora social com duração de uma hora e vinte minutos e intercaladas entre linguagem e
matemática duas vezes por semana. As turmas serão de 8 alunos e divididas de forma pelos níveis do Programa, levando em conta as individualidades e
especificidades de cada aluno.
Visando tanto a facilidade de comunicação com os responsáveis, maior rapidez na construção de material para as aulas, maior interatividade nas mesmas, utilizando
recursos multimídia pelos alunos e pesquisas realizadas em sala é de suma importância a utilização do serviço de telefonia e internet para a realização deste projeto.
Declarado pelo Comitê Olímpico Internacional como um esporte completo, o Judô é internacionalmente reconhecido como um esporte que possibilita o
relacionamento saudável com outras pessoas, utilizando o jogo e a luta como um integrador dinâmico.
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As oficinas de judô serão realizadas a fim de proporcionar socialização, intervenções disciplinares e desenvolvimento psicomotor. Complementando estas Oficinas,
os alunos, conforme sua graduação (faixa) e preparação, participarão do exame de faixa periódico.
Também participarão de um campeonato na região, de forma a fomentar o interesse pelo esporte, a integração e o trabalho em equipe, de acordo com o calendário
a ser divulgado no decorrer do ano pelas academias e agremiações promotoras dos mesmos (não tendo como definir previamente o título e a data do mesmo), para
o qual será necessária inscrição e transporte dos alunos.

Eixo Técnico:
Projetos complementares à ação da escola; Realização de ações ligadas à promoção do esporte e recreação, livre e/ou dirigida, que tenham como foco a inclusão
social e comunitária, a ludicidade e ações preventivas; Realização de ações ligadas à promoção da cultura que tenham como foco a inclusão social e ações
preventivas à vulnerabilidade.
Termo de Fomento nº: 50/2020

Órgão Concedente: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Petrópolis

Valor Total de Recursos a Serem Repassados (Valor total do projeto): R$ 80.181,96
Relatório Referente às Parcelas nº: 01 (única)
Valor da Parcela: R$ 80.181,96

Período de Aplicação da parcela: 08/07/2020 a 07/11/2020
Valor Repassado até o Período: R$ 80.181,96

Gestores Responsáveis:
Michelle de Oliveira Ferreira
Metas
1)
2)
3)

4)

Matricular (rematricular) 64 crianças/adolescentes nas
oficinas de Linguagem e Matemática, preenchendo as
vagas disponíveis das turmas.
Distribuir as turmas de forma nivelada considerando as
especificidades dos alunos.
Planejar as atividades pedagógicas das oficinas visando
desenvolver as capacidades cognitivas dos alunos e a
direcionar os voluntários que auxiliam nas aulas,
acompanhando o desenvolvimento constantemente.
Desenvolver atividade de trabalho físico e motor (postura,
equilíbrio, coordenação motora) através do Judô, no limite

Indicadores de Aferição de
Cumprimento das Metas

Meios de Verificação

Quantidade de crianças matriculadas

Listagem de alunos inscritos.

Sondagem inicial na matrícula da criança – adolescente.
Acompanhamento, discussão de casos e intervenções de
planejamento caso necessário.

Relatório descritivo de sondagem
inicial.
Reuniões mensais com a equipe de
educadores, registradas em relatório.

Grau de desenvolvimento disciplinar, postural e comportamental.

Lista de presença e avaliação periódica.
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5)

de até 30 alunos, com exercícios específicos para sua faixa
etária.
Desenvolver as potencialidades dos alunos valorizando a
linguagem e matemática na construção da autonomia.

Aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos.

6)

Avaliação descrita em relatório do
desenvolvimento do aluno ao final do
projeto.
Reunião inicial com os pais dos alunos,
com pautas definidas, conclusões e lista
de presença dos participantes.

Melhorar a comunicação e integração das famílias com a
Efetividade do Projeto.
Somar, bem como apurar o diferencial de comportamento
e desenvolvimento humano dos alunos no ambiente
familiar e social; Manter a confiabilidade das famílias no
projeto.
As Metas 1 e 2 foram iniciadas em março de 2020 (fora do período de execução), porém, devido ao estado de pandemia decretado, não puderam ser concluídas; a Meta 3 foi
executada, de maneira online, porém sem registro em relatório. As demais não chegaram a ser iniciadas.

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Descrição da Atividade
Adequação da Equipe, treinamentos e planejamento
Matrículas e renovações
Aquisição de mobiliário
Aquisição de material pedagógico e papelaria
Aquisição de material para o Judô
Aquisição de material para lanche
Realização das Oficinas de Linguagem e Matemática
Realização Oficinas de Judô
Reuniões da equipe de educadores/ oficineiros / voluntários
Inscrições e Certificado de Exame de Faixa – Judô
Reuniões com pais e responsáveis
Prestação de Contas do Projeto

Período de Execução
01 a 30/09/2020
Não concluídas
01 a 30/09/2020
01 a 30/09/2020
Não realizado
01 a 30/09/2020
Não realizado
Não realizado
01 a 30/09/2020
Não realizado
Não realizado
08/11/2020 a 07/02/2021

Dificuldades encontradas:
(EM RAZÃO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS)
Desde o dia 17/03, o trabalho de atendimento aos beneficiários da Somar de forma presencial foi suspenso devido à pandemia, com isso interrompemos
nossas oficinas e nossa equipe passou a trabalhar em home office.
De Maio a Julho, devido à grande dificuldade financeira, foi necessário optar pela Redução de Jornada e salário temporária, ainda em home office, estando
no Centro solidário apenas para entrega de diversas doações que organizamos.
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As maiores dificuldades foram em relação a adaptação do trabalho para continuar alcançando todos nossos beneficiários, mas com a distribuição de itens
de necessidades básicas, como alimentos, produtos de higiene e limpeza, acompanhados do diálogo constante foi possível continuar apoiando as famílias
que atendemos.
No dia 08/07/2020 recebemos o depósito da verba do Projeto, porém ainda não tínhamos definido um protocolo seguro para o retorno das atividades e o
setor financeiro da Somar já tinha solicitado a suspensão temporária dos contratos para o mês de agosto. Assim, decidimos preparar os protocolos para
iniciar a execução do Projeto em Setembro/20.
Mesmo no período de redução, a assistência aos alunos e suas famílias permaneceu no mesmo formato citado anteriormente, juntamente com o trabalho
administrativo.
Em Setembro, iniciamos o projeto com a atualização dos orçamentos e compras dos materiais necessários, bem como o planejamento das atividades e o
contato com os pais, porém percebemos uma forte resistência e realizamos uma pesquisa online para saber “oficialmente” se teríamos adesão dos
responsáveis ao nosso retorno com os alunos. O resultado se manteve em resistência, que foi agravada após a realização da Testagem em massa no bairro,
que totalizou 39 pessoas “positivadas”, sendo que antes, havia 15 registrados apenas. Esta situação causou receio nos responsáveis que, mesmo a pós as
pesquisas online, nos procurara para dizer que não enviariam os filhos.
Em vista disso, como não poderíamos executar as atividades previstas, nem mesmo mantendo a redução de alunos por sala, redução do tempo de aula, e
utilização de equipamentos e produtos que auxiliassem a limpeza e higienização do local, decidimos suspender a execução do Projeto para retomá-lo quando
fosse possível.
Assim, somente efetuamos os pagamentos das contas geradas em Setembro e seus reflexos, encargos e afins. A equipe de trabalho aderiu novamente à
Suspensão Temporária do Contrato de Trabalho nos meses de Outubro e Novembro, retornando em Dezembro, com Jornada reduzida.
Em resumo: Em razão da pandemia a realização das oficinas de português, matemática e judô – ou seja, nossas atividades “objeto” foram totalmente
comprometidas, não sendo possível desenvolvê-las de forma presencial.

Soluções adotadas:
•

•

ATIVIDADES QUE FORAM DESENVOLVIDAS CONFORME AS CONDIÇÕES EXISTENTES:
PRESENCIAIS
- Durante todo o período de pandemia o atendimento foi voltado ao apoio às famílias beneficiárias com entrega de cestas básicas mensais e kits de higiene
mensais, mesmo fora do projeto.
- Durante a execução inicial do projeto (setembro/2020) o trabalho administrativo foi mantido e efetivou-se com a realização de orçamentos e aquisição de
mobiliário, material de papelaria e de lanche, planejamento de protocolos e pesquisas voltadas à opinião das famílias referente a volta das oficinas.
ONLINE
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Os alunos continuaram sendo assistidos de forma remota por meio do Whatsapp, com a introdução de atividades que explorassem a expressão e o contato
com as crianças nesse período. Apesar de muitos esforços, um percentual pequeno de alunos mantinham o retorno das pequenas atividades enviadas, devido
ao precário acesso a um celular – por vezes somente o pai/mãe tinha um celular e ficava fora (trabalho) durante o dia, ou até mesmo falta de conexão com a
internet. Muitos pais ainda relataram a desmotivação de seus filhos com a situação do isolamento e não conseguiam realizar as tarefas escolares e as
atividades da Somar.
Todo trabalho - administrativo e pedagógico (E apoio assistencial) se manteve de segunda a sexta das 8h às 17h durante o mês de Setembro/20.
Foram consideradas todas as alternativas possíveis para desenvolvimento do projeto dentro das limitações impostas pela pandemia, inclusive, em virtude do
aumento no número de casos na região durante a execução do projeto, foram realizadas pesquisas sobre o retorno das oficinas, onde o resultado de grande
parte dos beneficiários não foi favorável ao retorno.
Por fim, com a execução do projeto Lapidando Diamantes, as oficinas de linguagem e matemática seriam realizadas a partir de atividades voltadas à conclusão
do Projeto Pedagógico chamado Identidade, onde os alunos desenvolveriam atividades com a mediação da educadora dentro de oficinas presenciais.Com a
necessidade da suspensão do projeto Lapidando Diamantes, desenvolvemos uma adaptação para a conclusão do projeto pedagógico à distância, onde os
receberam apostilas com atividades voltadas à construção de uma cápsula do tempo que apresentou acontecimentos e relato de sentimentos dos alunos,
nesse período de Pandemia. As atividades contiveram instruções, suporte remoto e conclusão, visando que todos os alunos fossem alcançados, mesmo a
que à distância. O resultado foi positivo, mas com adesão de 50%.

Resumo Atividades SOMAR Petrópolis (Julho a Novembro de 2020)

Julho
•

Em parceria com o Viva Rio e através da campanha SOS Favela, realizamos a entrega de Cartões Alimentação para
29 famílias de beneficiários da Somar.
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•

Agosto
Nova entrega de Cartões Alimentação em parceria com Viva Rio.
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•

Setembro
Entrega de Cestas Básicas e Kits de Higiene e Limpeza para as famílias beneficiárias.

•
•

Outubro
Entrega de cestas básicas e kits para os alunos em comemoração ao Dia das Crianças.
Entrega de atividades pedagógicas impressas para serem realizadas até o mês de dezembro.
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Novembro
•

Entrega de cartões alimentação VR recebidos da parceria da Somar com a Adega Alentejana.

Arrecadação/ distribuição (no Ano):
- 570 Kg/ L em Kits de Higiene e limpeza;
- 3.310 Kg/ L em Cestas Básicas;
- R$ 5.710,00 em Cartões/ Vale Alimentação.
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Considerações finais – Justificativas:
A Somar, diante das modificações que se fizeram necessárias, inclusive no contrato da equipe, diante da resistência dos responsáveis na frequência das
crianças nas oficinas – dadas também a limitação de nossos espaços -, tendo feito a tentativa do retorno das atividades em Setembro sem sucesso, entendeu
que nesse restante de ano, devido à Pandemia, não seria possível realizar o OBJETO do projeto pactuado, ou seja, as Oficinas de Linguagem, de Matemática
e de Judô. Assim sendo, tomamos a decisão de interromper o projeto, fazendo a devolução dos valores não utilizados à conta do Funcria, para apresentar
um projeto em 2021 nos mesmos moldes e poder utilizar os valores.
Detalhamento da Contrapartida Somar – Taxas, multas, juros, fretes e diferença salarial referente a outros períodos:

Documento
Boleto pago
Boleto pago
Boleto pago
NF-e
GPS
DARF
Fol. Pagto
Fol. Pagto
Fol. Pagto
Encargos embutidos
Encargos embutidos
Encargos embutidos
Encargos embutidos
Encargos embutidos

Núm. Doc. / Código
101.502
101.601
100.801
7.963.980
2100
0561
-

Data
15/out
16/out
08/out
16/set
22/out
22/out
05/out
05/out
05/out
07/out
20/out
20/out
20/out
23/out

Fornecedor
Ronan Muniz (NF-e 0013)
A S Amaro (NF-e 15320)
Kalunga (NF-e 7963980)
Kalunga (NF-e 7963980)
GPS
DARF IRRF
-

Tipo
Juros/Multa
Juros/Multa
Juros/Multa
Frete
Juros/Multa
Juros/Multa
Dif Salarial - Folha Set/2020
Dif Férias - Folha Set/2020
Dif 1/3 Férias - Folha Set/2020
FGTS Sobre Diferenças
Previdência Social sobre diferenças
Terceiros sobre diferenças
RAT sobre diferenças
PIS sobre diferenças
TOTAL

Valor
R$ 1,52
R$ 6,30
R$ 8,49
R$ 27,73
R$ 18,81
R$ 1,58
R$ 518,32
R$ 65,26
R$ 21,75
R$ 48,43
R$ 121,07
R$ 27,24
R$ 12,11
R$ 6,05
R$

884,65
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Detalhamento das Provisões de 13º e Férias + Encargos Referentes ao mês de Setembro/2020:
Funcionário
Jennifer dos Santos de Andrade
Jennifer dos Santos de Andrade
Jennifer dos Santos de Andrade
Letícia Pacheco Azevedo

Sal Base
R$
R$
R$
R$

1.351,16
1.351,16
1.351,16
1.817,74

Tipo
Provisão 13º Sal

Valor
R$

112,60

R$

39,97

R$

152,57

Provisão Férias

R$

112,60

R$

39,97

R$

152,57

37,53

R$

13,32

R$

50,86

Provisão 13º Sal

R$

151,48

R$

53,77

R$

205,25

R$

151,48

R$

53,77

R$

205,25

50,49

R$

17,92

R$

68,42

Provisão 13º Sal

R$

342,62

R$

121,63

R$

464,25

Provisão Férias

R$

342,70

R$

121,66

R$

464,36

Provisão 1/3 Férias

R$

114,23

R$

40,55

R$

154,79

Provisão 1/3 Férias

Letícia Pacheco Azevedo

R$

1.817,74

Provisão Férias

Letícia Pacheco Azevedo

R$

1.817,74

Provisão 1/3 Férias

Michelle de Oliveira Ferreira
Michelle de Oliveira Ferreira
Michelle de Oliveira Ferreira

R$
R$
R$

4.111,43
4.112,43
4.113,43

R$

R$

Encargos (35,5%)

TOTAL

Totais

R$ 1.918,32
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ANEXO 1
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS, DESPESAS E SALDO
BANCO:
001 – Banco do Brasil

AGÊNCIA:
080-9

CONTA:
88161-9

RECEITAS
Saldo anterior

DESPESAS
R$ 0,00

Valor das parcelas recebidas

R$ 80.181,96

Contrapartida Somar (Juros e taxas)

Despesas realizadas no período

R$ 30.288,92

Saldo

R$ 50.801,72

R$ 884,65

Rendimentos de aplicação

TOTAL DA RECEITA

PERÍODO:
08/07/2020 a 07/11/2020

R$ 24,03

TOTAL DA DESPESA
R$ 81.090,64
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO

ESPÉCIE DE
DOCUMENTO
NF-e
PEDIDO
PEDIDO
NFS-e

NÚMERO DO
DOCUMENTO
192
20.348.956
46.222.642
142

DATA
11/09/2020
16/09/2020
21/09/2020
28/09/2020

NF-e
Transferência/
Comprov. Pagto.
Transferência/
Comprov. Pagto.
Transferência/
Comprov. Pagto.
GRF / Comprov
Pagto.
NF-e

192
550.080.000.084.627

30/09/2020
05/10/2020

100.501

05/10/2020

100.502

05/10/2020

FORNECEDOR OU PRESTADOR DO SERVIÇO
Marca Alpha - Comissão por captação (Parc 1/2)
Ticket Serviços - VR Ref Setembro/20
FETRANSPOR – VT Ref Setembro/20
LEANDRO BRAND CANTUR MARTINS (Serviços
gráficos)
Marca Alpha - Comissão por captação (Parc 2/2)
Pagto Salário Ref: Set/2020 - LETICIA PACHECO
AZEVEDO
Pagto Salário Ref: Set/2020 - JENNIFER DOS
SANTOS
Pagto Salário Ref: Set/2020 - MICHELLE DE OLIVEIRA

100.701

07/10/2020

FGTS Ref Folha de Pagto Setembro/20

7.963.980

07/10/2020

Kalunga Comércio (Material permanente)

R$ 81.090,64

CNPJ/CPF
15.871.224/0001-46
47.866.934/0001-74
33.747.288/0001-11
21.787.355/0001-42

VALOR
R$
5.207,00
R$
1.260,00
R$
491,40
R$
15,00

15.871.224/0001-46
163.660.717-99

R$
R$

5.207,00
1.760,62

063.625.977-37

R$

1.343,80

077.027.007-77

R$

3.492,77

-

R$

630,85

43.283.811/0012-02

R$

426,12
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NF-e
Boleto/
Comprov. Pagto.
Boleto/
Comprov. Pagto.
Boleto/
Comprov. Pagto.
NF-e
NF-e
NF-e
NF-e
DARF /
Comprov. Pagto.
GPS / Comprov
Pagto.
DARF /
Comprov. Pagto.
Comprov Transf

15.351
101.301

09/10/2020
13/10/2020

10.901.069/0001-40
27.641.935/0001-03

R$
R$

192,34
41,80

34.002.229/0001-87

R$

25,98

13/10/2020

A S Amaro Distribuidora (Material de Limpeza)
SIND EMP INST BEN REL FIL RJ / TX Sindical (Desc
Funcionário) Ref Set/20
Sicoob - Proagir Beneficios - Seg Vida Sindicato Ref
Set/20
Conta Oi - TELEMAR NORTE LESTE S/A Ref Set/20

101.302

13/10/2020

101.303

33.000.118/0001-79

R$

149,29

30.125
13
15.320
231.783
102.201

14/10/2020
15/10/2020
16/10/2020
21/10/2020
22/10/2020

DINAMS COMERCIO DE ALIMENTOS (Lanches)
RONAN MUNIZ VIANA PEREIRA (Móveis de escritório)
A S Amaro Distribuidora (Material de Limpeza)
PAPELARIA SEMADRI LTDA
IRRF Ref Folha de Pagto Set/20

72.175.060/0001-56
38.374.309/0001-14
10.901.069/0001-40
36.067.726/0001-99
-

R$
R$
R$
R$
R$

678,11
2.771,52
146,67
1.341,40
241,15

102.202

22/10/2020

GPS Ref Folha de Pagto Set/20

-

R$

2.868,93

102.301

23/10/2020

PIS Ref Folha de Pagto Set/20

-

R$

78,85

08.008.707/0002-37

R$

1.918,32

8.000.010.815.890

28/12/2020

Transferência de Provisões de 13º e Férias e encargos
Ref: Set/20
TOTAL DAS DESPESAS

R$ 30.288,92
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