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Quem somos
Em meados da década de 80 um grupo de pessoas sensibilizadas com a situação de risco
social e vulnerabilidade das famílias da região do Jardim Nilópolis, bairro do Município
de Campinas/SP, decidiram alugar uma casa e cuidar de aproximadamente 12 crianças
para que seus responsáveis pudessem trabalhar e em 1985 por falta de recursos
RESPONSÁVEL

nanceiros resolveram parar o trabalho. O presidente da Compassion International do
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Brasil, na época, o Sr. Dercy Gonçalves, assim que cou sabendo desta situação procurou
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o Pr. Aguiar Valvassoura, pastor da Igreja do Nazareno Central de Campinas e juntos

jdnilopolis@anabrasil.org

realizaram uma visita ao local. Percebendo a gravidade dos problemas encontrados na
comunidade em situação de risco social, como com alto índice de criminalidade, trá co e
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uso substâncias psicoativas (drogas), violência, desemprego caram motivados a dar
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continuidade ao trabalho.
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Assim surgiu em 01 de Julho de 1985 a Associação Nazarena Assistencial Bene cente –

jdnilopolis@anabrasil.org

ANA. Denominada ANA Jd. Nilópolis, pela Igreja do Nazareno Central de Campinas Distrito Sudeste Paulista em parceria com a Compassion do Brasil, inicialmente atendia
12 crianças de 3 a 6 anos, que recebiam alimentação, uniforme, atividades manuais,
recreação e cuidados com a saúde e higiene. Com a nalidade essencial de dar
assistência às pessoas que se encontravam em situação de vulnerabilidade, sem
distinção de raça, cor, convicção política ou credo religioso.
Com o tempo membros da Igreja, motivados pela visão do Pr. Aguiar realizaram a doação
de um terreno, compraram os materiais e trabalharam na construção do prédio onde
atualmente ca a unidade.
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Objetivo
Geral do Projeto
Desenvolver uma ação transformadora, com
autonomia, de sociabilidades, de fortalecimento

Este projeto está comprometido com os seguintes Objetivos de

de vínculos sociais, pessoais e familiares,

Desenvolvimento Sustentável:

prevenindo situações de vulnerabilidades e
risco social, viabilizando canais de Informação,
Formação, Capacitação através de O cinas
Socioeducativas, grupos educativos com
crianças e adolescentes, constituindo-se um
espaço re exivo de discussão de temas como
identidade, auto cuidado, construção de
projetos de vida, direitos morais ética e
cidadania, práticas esportivas na busca pela
qualidade de vida. Ênfase na prevenção da
marginalidade, prostituição, violência
doméstica, gravidez precoce, estimulando e
promovendo condutas saudáveis e dignidade
humana.
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Per l dos atendidos
cadastrados no projeto
O projeto "Plano de Trabalho 2022" atualmente atende 298 atendidos. No mês de dezembro não houve
novas inscrições e houve 1 evasão.

Renda familiar per capita

298

Atendidos
cadastrados
no projeto

138

Total de atendidos: 298

Feminino

Zero até 1/4 de SM

160

11

Masculino

De 1/4 até meio SM

51

0

Não binário
De 1/2 até 1 SM

38

0

De 1 até 2 SM

7

Não informado
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ATIVIDADES

Encontros executados

Atividades

Frequência
dos atendidos

23 %

11

42%

ATIVIDADES EM DEZEMBRO/2021
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Descrição da atividade

CPV 1 A MANHÃ
04/10/2021 a 31/12/2021

TURMA CPV 1 A MANHÃ

Inscritos
na atividade

22

Total de
encontros

4

Frequência
dos atendidos

49%

As o cinas ocorrem com jogos recreativos
cooperativos, atividades lúdicas, cognitivas
e inclusivas, brincadeiras infantis,
contação de histórias, leituras,
desenvolvendo capacidades e habilidades
físicas, intelectuais e motoras,
incentivando a interação e a sociabilidade
entre crianças e adolescentes.
Promover vivências que possibilitem o ato de
brincar;
Ampliar e estimular a participação
individual e coletiva;
Levar a criança e o adolescente a
desenvolver a capacidade de descobrir novos
caminhos que levem ao conhecimento,
ressaltando valores sociais e potencializando
suas aptidões;
Ter ampliada a capacidade de conviver em
grupo e de administrar con itos
compartilhando outros modos de agir e pensar
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Descrição da atividade

Conquistar - TARDE
04/10/2021 a 31/12/2021

TURMA Conquistar - TARDE

Inscritos
na atividade

25

Total de
encontros

4

Frequência
dos atendidos

29%

As o cinas ocorrem com jogos recreativos
cooperativos, atividades lúdicas, cognitivas
e inclusivas, brincadeiras infantis,
contação de histórias, leituras,
desenvolvendo capacidades e habilidades
físicas, intelectuais e motoras,
incentivando a interação e a sociabilidade
entre crianças e adolescentes.
Promover vivências que possibilitem o ato de
brincar;
Ampliar e estimular a participação
individual e coletiva;
Levar a criança e o adolescente a
desenvolver a capacidade de descobrir novos
caminhos que levem ao conhecimento,
ressaltando valores sociais e potencializando
suas aptidões;
Ter ampliada a capacidade de conviver em
grupo e de administrar con itos
compartilhando outros modos de agir e pensar
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Descrição da atividade

CPVI A TARDE
04/10/2021 a 31/12/2021

TURMA CPV 1 A TARDE

Inscritos
na atividade

23

Total de
encontros

4

Frequência
dos atendidos

60%

As o cinas ocorrem com jogos recreativos
cooperativos, atividades lúdicas, cognitivas
e inclusivas, brincadeiras infantis,
contação de histórias, leituras,
desenvolvendo capacidades e habilidades
físicas, intelectuais e motoras,
incentivando a interação e a sociabilidade
entre crianças e adolescentes.
Promover vivências que possibilitem o ato de
brincar;
Ampliar e estimular a participação
individual e coletiva;
Levar a criança e o adolescente a
desenvolver a capacidade de descobrir novos
caminhos que levem ao conhecimento,
ressaltando valores sociais e potencializando
suas aptidões;
Ter ampliada a capacidade de conviver em
grupo e de administrar con itos
compartilhando outros modos de agir e pensar
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Descrição da atividade

CPV1 B
04/10/2021 a 31/12/2021

TURMA CPV 1 B - Manhã

Inscritos
na atividade

21

Total de
encontros

4

Frequência
dos atendidos

52%

As o cinas ocorrem com jogos recreativos
cooperativos, atividades lúdicas, cognitivas
e inclusivas, brincadeiras infantis,
contação de histórias, leituras,
desenvolvendo capacidades e habilidades
físicas, intelectuais e motoras,
incentivando a interação e a sociabilidade
entre crianças e adolescentes.
Promover vivências que possibilitem o ato de
brincar;
Ampliar e estimular a participação
individual e coletiva;
Levar a criança e o adolescente a
desenvolver a capacidade de descobrir novos
caminhos que levem ao conhecimento,
ressaltando valores sociais e potencializando
suas aptidões;
Ter ampliada a capacidade de conviver em
grupo e de administrar con itos
compartilhando outros modos de agir e pensar
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Descrição da atividade

CPV4 MANHÃ
04/10/2021 a 31/12/2021

TURMA CPV 4 MANHÃ

Inscritos
na atividade

Total de
encontros

Frequência
dos atendidos

36

5

41%

A o cina ocorre com jogos recreativos
cooperativos, atividades lúdicas, cognitivas
e inclusivas, brincadeiras infantis,
contação de histórias, leituras,
desenvolvendo capacidades e habilidades
físicas, intelectuais e motoras,
incentivando a interpretação e a
sociabilidade entre as crianças e
adolescentes.
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Descrição da atividade

CPV 1 B
04/10/2021 a 31/12/2021

TURMA CPV 1 B TARDE

Inscritos
na atividade

12

Total de
encontros

4

Frequência
dos atendidos

46%

As o cinas ocorrem com jogos recreativos
cooperativos, atividades lúdicas, cognitivas
e inclusivas, brincadeiras infantis,
contação de histórias, leituras,
desenvolvendo capacidades e habilidades
físicas, intelectuais e motoras,
incentivando a interação e a sociabilidade
entre crianças e adolescentes.
Promover vivências que possibilitem o ato de
brincar;
Ampliar e estimular a participação
individual e coletiva;
Levar a criança e o adolescente a
desenvolver a capacidade de descobrir novos
caminhos que levem ao conhecimento,
ressaltando valores sociais e potencializando
suas aptidões;
Ter ampliada a capacidade de conviver em
grupo e de administrar con itos
compartilhando outros modos de agir e pensar
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Descrição da atividade

CPV 2
04/10/2021 a 31/12/2021

TURMA CPV 2 - Manhã

Inscritos
na atividade

26

Total de
encontros

4

Frequência
dos atendidos

37%

As o cinas ocorrem com jogos recreativos
cooperativos, atividades lúdicas, cognitivas
e inclusivas, brincadeiras infantis,
contação de histórias, leituras,
desenvolvendo capacidades e habilidades
físicas, intelectuais e motoras,
incentivando a interação e a sociabilidade
entre crianças e adolescentes.
Promover vivências que possibilitem o ato de
brincar;
Ampliar e estimular a participação
individual e coletiva;
Levar a criança e o adolescente a
desenvolver a capacidade de descobrir novos
caminhos que levem ao conhecimento,
ressaltando valores sociais e potencializando
suas aptidões;
Ter ampliada a capacidade de conviver em
grupo e de administrar con itos
compartilhando outros modos de agir e pensar.
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Descrição da atividade

CPV 2
04/10/2021 a 31/12/2021

TURMA CPV 2 TARDE

Inscritos
na atividade

29

Total de
encontros

4

Frequência
dos atendidos

42%

As o cinas ocorrem com jogos recreativos
cooperativos, atividades lúdicas, cognitivas
e inclusivas, brincadeiras infantis,
contação de histórias, leituras,
desenvolvendo capacidades e habilidades
físicas, intelectuais e motoras,
incentivando a interação e a sociabilidade
entre crianças e adolescentes.
Promover vivências que possibilitem o ato de
brincar;
Ampliar e estimular a participação
individual e coletiva;
Levar a criança e o adolescente a
desenvolver a capacidade de descobrir novos
caminhos que levem ao conhecimento,
ressaltando valores sociais e potencializando
suas aptidões;
Ter ampliada a capacidade de conviver em
grupo e de administrar con itos
compartilhando outros modos de agir e pensar
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Descrição da atividade

CPV 3
04/10/2021 a 31/12/2021

TURMA CPV 3 - Manhã

Inscritos
na atividade

Total de
encontros

Frequência
dos atendidos

21

4

53%

Promover vivências que possibilitem o ato de
brincar;
Ampliar e estimular a participação
individual e coletiva;
Levar a criança e o adolescente a
desenvolver a capacidade de descobrir novos
caminhos que levem ao conhecimento,
ressaltando valores sociais e potencializando
suas aptidões;
Ter ampliada a capacidade de conviver em
grupo e de administrar con itos
compartilhando outros modos de agir e pensar
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Descrição da atividade

CPV 4 TARDE
04/10/2021 a 31/12/2021

TURMA CPV 4 TARDE

Inscritos
na atividade

33

Total de
encontros

5

Frequência
dos atendidos

31%

As o cinas ocorrem com jogos recreativos
cooperativos, atividades lúdicas, cognitivas
e inclusivas, brincadeiras infantis,
contação de histórias, leituras,
desenvolvendo capacidades e habilidades
físicas, intelectuais e motoras,
incentivando a interação e a sociabilidade
entre crianças e adolescentes.
Promover vivências que possibilitem o ato de
brincar;
Ampliar e estimular a participação
individual e coletiva;
Levar a criança e o adolescente a
desenvolver a capacidade de descobrir novos
caminhos que levem ao conhecimento,
ressaltando valores sociais e potencializando
suas aptidões;
Ter ampliada a capacidade de conviver em
grupo e de administrar con itos
compartilhando outros modos de agir e pensar
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Descrição da atividade

MQV
04/10/2021 a 31/12/2021

TURMA MQV 1- Manhã

Inscritos
na atividade

26

Total de
encontros

4

Frequência
dos atendidos

35%

As o cinas ocorrem com jogos recreativos
cooperativos, atividades lúdicas, cognitivas
e inclusivas, brincadeiras infantis,
contação de histórias, leituras,
desenvolvendo capacidades e habilidades
físicas, intelectuais e motoras,
incentivando a interação e a sociabilidade
entre crianças e adolescentes.
Promover vivências que possibilitem o ato de
brincar;
Ampliar e estimular a participação
individual e coletiva;
Levar a criança e o adolescente a
desenvolver a capacidade de descobrir novos
caminhos que levem ao conhecimento,
ressaltando valores sociais e potencializando
suas aptidões;
Ter ampliada a capacidade de conviver em
grupo e de administrar con itos
compartilhando outros modos de agir e pensar
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Plano de ações
Das ações realizadas em Dezembro

0
Ações
realizadas

0
Ações
não realizadas
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Fotos de
Dezembro
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Relatório de
atendimentos
No mês de Dezembro foram realizados: 9
visitas.

46

Atendimentos em grupo

Atendimentos em grupo

15

Bene cios cedidos

9

Visitas Realizadas

100%

Presença em Aula

46
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