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Confira conosco as novidades do mês de abril
em nossas unidades sociais:

Unidade Jardim Nilópolis
Páscoa – Alegria da
Ressurreição
Momento de união e reflexão
de ver a vida diferente. Jesus
morreu e ressuscitou para
mostrar o verdadeiro sentido
da vida!

Dia do Índio: Povo
simples e do coração
grande
Povo esperto e guerreiro –
Aprendemos lições importantes
sobre respeito, cuidado e
cultura.

Oficina de autocuidado – Saúde Bucal
A importância de um sorriso bonito e saudável. Cuidar dos
dentes é um investimento divertido que será levado para a
vida toda!

Gratidão e boas-vindas
Nossa gratidão à Dra. Nilza,
dentista voluntária que sempre
cuida com carinho dos nossos
dentes compartilhando seu
tempo e sua alegria com nossas
crianças. Desejamos também
as boas vindas à dentista
voluntária Dra. Vanessa: seja
muito bem-vinda!!

RMC Esporte Educando pelo Esporte
‘’ Uma visão sem ação não
passa de um sonho. Uma
ação sem visão é apenas um
passatempo. Agora, uma
ação com visão pode mudar
o mundo.’’ (Joel Barker)

Projeto Trilhando
Futuro
Capacitando os jovens
ao mercado de trabalho
com metodologias e eixos
pedagógicos: Mercado de
trabalho, Bem-estar, Cidadania
e conhecimentos técnicos.

Equipes alinhadas- Integração ANA Social –
Unidades Nilópolis, Santana e DIC / Equipe
administrativo
Uma equipe unida sabe que só se alcança qualquer destino
quando todos remam na mesma direção!

Treinamento Primeiros Socorros

Doações
Agradecemos aos amigos e
parceiros pelas doações. Em
especial ao Mesa Brasil e à
Luxxótica.

Unidade DIC IV
Viva Leite
Nosso mês de abril começou
com muitas bençãos sobre a
unidade. Nossa distribuição
do Viva Leite está a todo vapor
e a comunidade agradecida
com o espaço preparado para
recebê-los.

Passeio
Nossas crianças do CPV 1 e 2,
participaram de um passeio ao
Museu da Água onde de forma
lúdica e divertida puderam
aprender sobre a importância
da água e os percursos até que
ela chegue em nossas casas.
Nosso agradecimento à Equipe
Sanasa!

Integração
Aconteceu nossa II Integração: tivemos um tempo precioso com
Treinamento em Primeiros Socorros, no qual os colaboradores
adquiriram conhecimento, já que este é um tema muito importante
no dia a dia das unidades. Nossa gratidão à Empresa Saber
é Saúde.

Encontro
Foi realizado na unidade ANA DIC nosso encontro Agita Rede
do território Sudoeste, no qual alinhamos o mês de Maio com
o Tema: 18 de Maio, Combate ao Abuso e Exploração Sexual
de Crianças. Tivemos a presença de representantes das OSCs
do território, um momento de troca entre todos.

Doações
As doações de hortifruti acontecem semanalmente atendendo
as famílias que mais precisam, nossa gratidão ao Mesa Brasil,
nosso fiel parceiro em todo tempo.

Combate ao Bullying
Nossas
atividades
socioeducativas foram
realizadas com muito empenho
e participação de nossas
crianças e adolescentes. Nosso
tema de abril foi: Semana
do Combate ao Bullying e à
Violência na Escola.

Exposição
Tivemos nossa 1ª Exposição mais simples e singelas, mas
“A R T E E X T R AVAG A N T E ” todos com muita arte.
inspirada no Artista Plástico
brasileiro Romero Britto. A
exposição foi desenvolvida com
recursos diversos, entre eles
colagem, pintura e modelagem,
com as crianças e adolescentes.
Todos os trabalhos apresentam
uma história diferente; alguns
com muita cor, outros de formas

Fotografia
Ainda dentro da Arte Cultura, iniciamos a atividade de Fotografia
ao ar livre, na qual nossos adolescentes realizaram um tempo
de observação no bosque Cambaras. A Oficina teve o intuito
de trazer o olhar deles através da arte de eternizar momentos
e paisagens.

O tema da fotografia era proteção à natureza, inspirada no
fotógrafo Joel Sartore, um fotógrafo que com sua arte lutava
pela conservação da natureza e dos animais.

Parcerias: Páscoa
A oficina de Grupos Reflexivos busca desenvolver o interesse pelo
mundo da leitura, a reflexão sobre valores e ética, explorando
a informação e a capacidade de expressar suas opiniões. E no
mês de abril tivemos uma reflexão sobre a verdadeira Páscoa,
onde entendemos a missão do nosso Senhor Jesus Cristo onde
celebramos a esperança que existe em Seu Nome. Feliz Páscoa
todos os dias!

E esse dia ficou mais doce com as doações de chocolates da
nossa parceira LUXXÓTICA, que sempre tem nos apoiado nesta
grande missão! Nossos sinceros agradecimentos!

Tivemos ainda a visita da
Empresa Áerea Azul, que
também nos abençoaram
com chocolates para nossas
crianças e adolescentes. E assim
encerramos um mês cheio
de bençãos e oportunidades,
acreditando que grandes coisas
fez o Senhor por nós, por isso
estamos alegres.

Unidade Jardim Santana
O mês de Abril chegou abrindo sorrisos, renovando os ares,
trocando folhas, trazendo a leveza e a beleza do outono.

Não ao Bullying
Oportunizamos através das atividades estimular a capacidade
de demonstrar cortesia, respeito, e de demonstrar emoção e
ter autocontrole.

Páscoa
Sua chegada é doce, além
de trazer ovos de chocolates
significa reforçar nossa fé e
compartilharmos momentos
especiais da vida; promover
mudanças e sermos capazes
de mudar; a celebração do
encontro, da amizade, do
amor fraterno, da família e da
busca da renovação. É deixar
para trás aquilo que não nos
serve mais e iniciar uma nova
jornada pela Luz do Cristo que

agora ressurreto em nosso interior guia o caminho, renova as
esperanças. Fizemos um momento interativo com as crianças
com música e a explanação referente à esta data tão especial,
além de um caça ao tesouro muito divertido.

Tivemos a parceria da Empresa Luxottica e Solufil na doação
de sacolinhas de chocolates às crianças/adolescentes.

IntegrAção - Unidades Socioassistenciais Grupo
Ana Brasil
Este mês realizamos nosso II Encontro com as unidades
socioassistenciais do Grupo Ana Brasil, com o objetivo de
compartilhar saberes e capacitarmos. Tivemos treinamento
dos Primeiros Socorros em parceria com Saber é Saúde.

Unidade Centro (GOE)
Semana Educativa
O mês de abril foi marcado pela Semana Educativa com atividades
desenvolvidas junto com as crianças sobre a conscientização
da Educação Inclusiva através de brincadeiras criadas com
limitações físicas para simular as dificuldades das crianças e
adultos que possuem algum tipo de deficiência física.

Também abordamos na roda de conversa sobre a empatia,
solidariedade e respeito às diferenças. A professora de Educação
Especial Jacqueline Domingues abrilhantou a semana com
leituras sobre Inclusão e trazendo cadeira de rodas e muleta
para que as crianças conhecessem e vivenciassem alguns
equipamentos para atender as necessidades das crianças e
adultos especiais.

Projeto “O Cientista que habita em Mim”
O Projeto foi iniciado no agrupamento AGIII A no qual a
professora Cíntia Miguel mediou a construção do conhecimento
com O Ciclo de Vida da Borboleta. As crianças tiveram a
curiosidade de saber sobre o “nascimento” de uma borboleta
e a professora não mediu esforços para conseguir uma lagarta
e colocá-la em um potinho adequado para experiência: assim
as crianças puderam observar a lagarta se alimentar e crescer
diariamente, passar para a fase de casulo e virar borboleta!

Foi registrado junto com as crianças quantos dias a lagarta
ficou comendo e crescendo, quantos dias a lagarta ficou reclusa
no casulo e presenciaram a abertura do pote no pátio para a
borboleta voar, uma rica vivência para nossas crianças!

Unidade Piauí
Crescer com Saúde
No mês de março trabalhamos
a temática Crescer Com Saúde,
conscientizando as crianças/
adolescentes para o direito à
saúde e perceber a necessidade
de adquirir bons hábitos de
higiene em todas as suas
ramificações: física, emocional
e espiritual. Abordamos
também a Páscoa, e dentro
deste contexto ensinamos as
nossas crianças alguns valores
muito importantes para o
crescimento deles, preparandoos para a vida em sociedade. Fortalecendo assim os vínculos
de convivência entre as crianças e adolescentes.

Jornal da cidade
Tivemos uma oportunidade em um jornal local na cidade,
Jornal Factorama onde divulgamos um pouco do nosso projeto
e ressaltamos aos governantes municipais e empresários a
necessidade de apoio e apadrinhamento.

Obrigada por ler o nosso informativo!
Que Deus te abençoe no novo
mês que se inicia.

Doações
Unidades ANA Brasil:

Confira os dados de nossas unidades caso deseje contribuir
com o nosso projeto e lavar, conosco, esperança e assistência
à centenas de lares:

ANA Jd. Nilópolis

ANA DIC IV

R. Ana Arruda de Camargo,
344, Jardim Nilópolis,
Campinas SP 13088-820
jdnilopolis@anabrasil.org
(19) 3256-6562
(19) 3256-6303

R. Ibrantina Cardona,
386 DIC IV, Campinas SP
13054-513
dic@anabrasil.org
(19) 3367-4536
(19) 3367-4534

Banco do Itaú
Ag 0716
Cc 32580-8
Cnpj 54.150.339/0001-01

Banco do Brasil
Ag 2857-6
Cc 40796-8
Cnpj 54.150.339/0004-46

PIX - 54.150.339/0001-01

PIX - 54.150.339/0004-46

ANA Jd. Santana

ANA Centro

R. Emílio Lang Júnior,
411 Vila Nogueira,
Campinas SP 13088-011
diretoriasantana@
anabrasil.org
(19) 3296-2157

R. Professor Luiz Rosa, 184
Botafogo, Campinas SP
13020-260
anagoe@anabrasil.org
(19) 3201-8223
(19) 3201-6249

Banco do Bradesco
Ag 6627-3
Cc 672468-0
Cnpj 54.150.339/0001-01

Banco do Brasil
Ag 2857-6
Cc 40795-X
Cnpj 48.856.306/0001-70

PIX - +55 (19) 98404-0062

PIX - 48.856.306/0001-70

ANA Piauí

Paypal:

Av. Coronel Milanez,
1326 Cipó, São Raimundo
Nonato PI 64770-000
secretaria_piaui@
anabrasil.org
(89) 98108-0041

Visite o nosso site
anabrasil.org para doar
através do Paypal para
qualquer unidade.

Banco do Itaú
Ag 2711
Cc 24000-8
Cnpj 23.281.752/0001-73

PIX - 23.281.752/0001-73

Participe de nossas

Campanhas:

PRORROGADO PRORROGADO PRORROG

O prazo para a declaração do seu IR foi PRORROGADO para o
dia 31/05! Logo, o prazo para destinar 3% do valor a ser pago
também: agora você pode seguir o passo a passo em nosso site
(www.anabrasil.org) até 31 de maio. Desta forma você apoia
nossos projetos sem gastar nem um real!
Em caso de dúvidas estamos à disposição através do telefone (19)
3236-2240

