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Nome/ Razão Social: Associação Educadora e Beneficente- CESPROM 

CNPJ: 50.951.805/0001-99 

Endereço: Rua Dr. Nelson Pereira da Silva, 121, Bairro Colônia - CEP: 13219-648 

Cidade/ UF: Jundiaí - Estado: SP 

NOME DO PROJETO: Criança Criativa 

Nº DO PROCESSO: 07/2021 16795/2021 

Nº DO TERMO: (  )COLABORAÇÃO   ( x ) FOMENTO 

VIGENCIA: 08/2022 á 08/2023 

VALOR DO TERMO: 131.357,37 

 

INTRODUÇÃO: 

O projeto “Criança Criativa” vem sendo realizado em parceria com o CMDCA 

visando melhores alternativas para transformar a realidade dos usuários, promovendo 

ações para reduzir a exclusão e o risco social de crianças, adolescentes e seus familiares, 

incentivando a participação ativa da criança e adolescente nas ações que contribuam para 

o desenvolvimento humano e para o exercício da cidadania. Proporcionando atividades no 

contra turno escolar de aulas de Informática, ministradas no CESPROM, aulas de música, 

que são realizadas no CESPROM; aulas de dança, que acontecem também no espaço do 

CESPROM, e Capoeira.  

 

 

 

 

 

 

 

INFORMÁTICA: 

Instrutor: Gabriel  Chaves Cavaletto 
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Dia Horário Nº Beneficiário 

Terça-feira/ Quarta-feira 14h às 17h 7 

Quinta-feira  9h às 11h e 14h ás 16h 22 

 
 
Atividade desenvolvida: Turma I 
 

Desenvolvemos juntos uma planilha no excel que simula valores de verbas rescisórias a 

partir de dados empregatícios fictícios. Na planilha, adentramos em fórmulas mais 

complexas para cálculo de dias trabalhados, férias proporcionais e 13o salário, por 
exemplo. 

Utilizamos as fórmulas “SE”, “OU”, “PROCV”, “DATADIF”, “DATAM” e “Validação de 
Dados”. 

A partir dessa atividade, os alunos aprenderam as regras básicas da CLT para cálculo de 

férias, piso salarial, 13o salário e as modalidades de demissão: “demissão sem justa 
causa, 

com aviso prévio”; “demissão sem justa causa, aviso prévio indenizado”; “demissão por 

justa causa” e “pedido de demissão”. 

 
Atividade desenvolvida: Turma II 

 ; 

Seguimos para a criação de planilhas no Excel mais complexas com a utilização de 

fórmulas como SOMA, SOMASE, SE, CONT.SE, CONT.SES. Criamos uma 

planilha com 

informações de funcionários de uma empresa e utilizamos “CONT.SES” como 

fórmula 

principal. 

 

Seguimos para a criação de planilhas no Excel mais complexas com a utilização de 

fórmulas como SOMA, SOMASE, SE, CONT.SE, CONT.SES. Criamos uma 

planilha com 
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informações de funcionários de uma empresa e utilizamos “CONT.SES” como 

fórmula 

principal. 

 

Resultados qualitativos obtidos: 

- Aprendizado de novas ferramentas, especialmente no Excel; 

- Conhecimento de direitos trabalhistas, garantidos pela CLT; 

- Entendimento da lógica nas fórmulas do Excel para criar qualquer planilha a partir 

das diversas fórmulas trabalhadas. 

- Trabalho em equipe. 

 

Conteúdo Trabalhado: 

- Word 

- Excel 

- CLT 

 

- Literatura 

- Trabalho em equipe 

 

 

 

MÚSICA 

Professora: Quésia Nunes Passos 

Dia Horário Nº Beneficiário 
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Quarta-feira 15h às 17h  14 

Sexta-feira 15h às 17h 9 

 

 

Atividade desenvolvida: 

 

Turma de Quarta-feira 

Apresentação da aula; 

Afinação de cada corda e afinar o instrumento; 

Evolução mais lenta. 

Focamos na música da apresentação durante todo o mês 

Alunas Nicole, Lívia, Nayra se destacam no aprendizado. 

 

Turma de Sexta-feira 

Alunos mais avançados. 

Estão aprendendo outras músicas além da música “O Sol” que é da apresentação. 

Já estão aprendendo notas com pestana. 

Então já aprenderam notas com pestana e outros ritmos. 

- Hotel Califórnia - Eagles 

- Dona Maria 

 

 

Resultados qualitativos obtidos: 

 

A socialização dos alunos com todos; 

Novos acordes executados, mudando de acordes. 

Houve uma considerável evolução do grupo. 

 

 

 

  

 DANÇA 

Professora: Natália Caroline Simões 
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Dias Horários Nº Beneficiário 

Terça-feira 15h00min/17h00min 13 

Sexta-feira 15h00min/17h00min 8 

 

Atividades desenvolvidas: 

Criação de seqüências ritmadas; 

• Trabalho de coordenação motora; 

• Localização espacial; 

• Posições corporais e direcionamentos no espaço da sala 

• Musicalidade 

• Integração social 

 

Todos os alunos obtiveram um ótimo desempenho na execução dos 

Conteúdos citados a cima, conseguindo obter um entendimento pleno do que foi 

proposto até o momento. 

 

 

Conteúdo trabalhado:  

 

  Ritmos; 

• Coordenação motora grossa; 

• Localização espacial; 

• Posicionamentos e direcionamento corporal. 

• Consciência corporal 

• Técnica 

1. Saltos 
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2. Posição de braços 

3. Posição dos pés 

4. Tendú 

5. Passé 

6. Coreografia  

 

Resultados qualitativos obtidos: 

 

O mês de outubro foi baseado na criação coreográfica e ensaios das alunas, todas se 

dedicaram e conseguiram executar a coreografia ao longo do mês se preparando para 

a apresentação. 

 

Dificuldades encontradas: 

 

Neste mês as alunas ainda tiveram dificuldades com a interação social, havendo 

alguns desentendimentos em sala que foi repassado ao Cesprom, algumas têm 

dificuldades na coordenação motora em alguns movimentos da coreografia. 

 

 

Capoeira 

Professor: André Firmino 

 

Dia Horário Nº Beneficiário 

 Quarta-feira 15h às 17h00 

 

17 

Atividades desenvolvidas: 

 

Neste mês, foi trabalhada a prática instrumental, sendo formado por grupos para se 

revezarem tocando e conhecendo os instrumentos como: berimbau, pandeiro e atabaque. 

Começamos esse mês os ensaios para apresentação de final de ano. 

Resultados qualitativos obtidos: 
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 O grupo está progredindo bastante, principalmente na questão rítmica da capoeira. 

As aulas estão com bastante freqüência e já tivemos um avanço significativo em relação á 

disciplina que atividade de capoeira exige. 

 

 

 

 

 

Considerações:  

A responsabilidade social é conseqüência objetiva dos programas, projetos e ações de 

extensão, fruto do compromisso institucional de atender à sociedade. Assim, ao planejar e 

executar atividades de extensão com resultados positivos para a sociedade, a Associação 

Educadora e Beneficente - CESPROM prática a responsabilidade social. 

A parceria iniciou no começo no início do mês de agosto, com o Conselho Municipal da 

Criança e do Adolescente do município de Jundiaí nos proporcionou a oportunidade de 

oferecer e fazer mais para este público. Com atividades de informática, dança, música, 

capoeira e atendimento social a todas as crianças, adolescentes e familiares participantes 

do projeto 60 beneficiários de forma direta e seus familiares.  

Todas as atividades ofertadas pelo projeto despertam a criatividade, a integração 

no trabalho em grupo dos participantes, traz também uma oportunidade de superação de 

medos, timidez e de acreditarem e confiarem em suas capacidades, melhorarem a auto-

estima, atuando com a retomada completa das  aulas presenciais,  buscamos sempre 

despertar a integração e o relacionamentos, mantendo assim o vínculo em comunidade e 

familiar. 

Nesse mês realizamos reunião com os pais para saber o grau de satisfação dos 

filhos em relação ao projeto. 
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Jundiaí, 07/11/2022 
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