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Confira conosco as novidades do mês de dezembro
em nossas unidades sociais e educacionais:

Unidades sociais:
Unidade Centro - GOE
Amigo Secreto
Quanta alegria em confeccionar um Presente! No mês de
dezembro realizamos a brincadeira de amigo secreto entre
as crianças, e o presente foi confeccionado em casa com a
família, com material reciclado, com muito amor e dedicação,
além de proporcionar ricas vivências das crianças na escola
e com a família.

Unidade Jardim Nilópolis
Passeio do RMC com CPV4, MQV e Conquistar
No mês de dezembro aconteceu Agradecemos ao projeto RMC
o passeio do projeto RMC com os por esta parceria!
nossos adolescentes do CPV4,
MQV e Conquistar! O local foi
o centro de treinamento de alto
rendimento que fica localizado
no bairro Swiss Park em
Campinas, lá puderam praticar
esportes, conhecer esportistas
olímpicos e aprender como o
esporte faz bem para a saúde.

Hope Day de Natal
No dia 11 de dezembro
aconteceu na nossa unidade
o Hope Day de Natal que
foi promovido pela Igreja do
Nazareno Comunidade da
Esperança em parceria com o
ANA Nilópolis.

Tivemos brinquedos infláveis,
cachorro-quente, pipoca,
algodão doce e no final cada
criança do nosso projeto
ganhou um lindo presente!
Nossas crianças se divertiram
muito e adoraram os presentes!

Atividades
No mês de dezembro tivemos muitas outras atividades com as
crianças e adolescentes. Na pintura trabalhamos comunicação,
sensibilidade e a criatividade: foram desenvolvidas atividades
relacionadas ao Natal.

Nossas crianças ainda produziram uma lembrancinha para
levar para casa.

Confraternização
No mês de dezembro aconteceu
a confraternização da nossa
equipe na unidade, foi um
tempo de gratidão a Deus pelo
ano de 2021!

Doações
No mês de dezembro recebemos a doação de 300 cestas de Natal
que foram entregues para as nossas famílias. Agradecemos ao
nosso parceiro Roberto que sempre abençoa nossas crianças!
Agradecemos também a todos os parceiros que fizeram doações
ao longo do ano, o nosso muito obrigado!

Unidade DIC IV
Festa das Crianças
Abrimos este informativo com
FESTA! Nossa festa de Natal foi
linda. Cerca de 250 crianças e
adolescentes participaram da
festa de encerramento do ano
de 2021.

Além do sucesso dos brinquedos, o cardápio de Natal também
foi especial: Arroz à grega, strogonoff de frango, batata sautê,
batata palha, salada mista, refrigerante e de sobremesa: salada
de frutas! Foi uma delícia.

Entrega de presentes Luxóttica
Com muita alegria e
entusiasmo, fomos escolhidos
pela empresa parceira Luxóttica
para participar da entrega de
presentes de Natal. Foram mais
de 300 crianças presenteadas!
Nossa gratidão à empresa
Luxóttica por essa ação tão
grandiosa para as nossas
crianças!

Decoração
A decoração deste ano foi
feita pelas nossas crianças
e adolescentes! Cada um
contribuiu com ideias, cores
e modelos! O resultado foi
surpreendente:

Atividades de Natal
Todas as oficinas foram
voltadas para o tema de Natal.
As crianças desenvolvem
habilidades motoras, cognitivas
e de raciocínio. Elas brincam e
aprendem ao mesmo tempo!

Doações
Somos gratos a Deus pela sua bondade e misericórdia, pois
durante todo o ano Ele tem cuidado das nossas famílias!
Somos gratos aos colaboradores da Bosch, em especial, ao
casal Abrãao e Isabella, que neste final de semana fizeram
a doação de 125 kits de cesta básica e higiene que foram
entregues às nossas famílias.

Agradecemos também ao
Mesa Brasil que semanalmente
tem ofertado alimentos, leite
e hortifruti. Nosso muito
obrigado também a L´Oreal
Professional pela doação de
leite em pó.

Especial de Natal
Nosso especial de Natal já está
disponível no canal do YouTube.
Assista conosco: “Coral ANA
DIC - Especial de Natal”.

Unidade Jardim Santana
Passeio: Museu das Águas - SANASA
No mês de dezembro aconteceu o passeio em parceria com
a empresa SANASA no Museu das Águas. Trata-se de uma
exposição científica cultural interativa que integra, de forma
permanente, o Centro de Conhecimento da Água (CCA). As
crianças aprenderam de forma lúdica e divertida a importância
da sustentabilidade do consumo da água.

Festa de encerramento com as crianças
No dia 17 de dezembro aconteceu na nossa unidade uma
grande festa de encerramento. Tivemos brinquedos infláveis,
cachorro-quente, comemoração dos aniversariantes com um
delicioso bolo e para finalizar esse dia com muita alegria
foram distribuídos presentes para todas as crianças.

Festa de encerramento com as famílias
No dia 18 de dezembro realizamos uma linda festa de
encerramento com as famílias. Esse dia foi recheado de
momentos inesquecíveis, com apresentação das crianças e
entrega da cesta de natal e chocotones.

Unidade Piauí
Encerramento das atividades: férias coletivas
No mês de dezembro não tivemos atividades em nossa unidade,
pois estávamos de férias coletiva. Mas tivemos um encerramento
do ano letivo com as crianças e adolescentes na noite do dia
29/11/2021, quando entregamos o certificado de conclusão
para os que atingiram a idade no projeto;

preparamos um jantar para as crianças e suas famílias e
fizemos a entrega de cestas básicas.

Unidades educacionais:
CEI Professor Pierre Weil
Outubro Rosa
O último trimestre de 2021
do CEI PROFESSOR PIERRE
WEIL iniciou-se promovendo
a conscientização dos cuidados
para a mulher com o tema
“Outubro Rosa”.

Pedagógico
O trimestre também foi recheado com propostas pedagógicas
voltadas ao brincar e promover vivências para as crianças
se sentirem felizes e pertencentes aos diversos espaços da
Unidade.

O fazer pedagógico foi realizado no presencial com ampliação do
atendimento para 100% e com o horário integral, promovendo
vivências significativas e repletas de afetividade em todos os
agrupamentos, sempre em consonância com os princípios
curriculares da Secretaria Municipal de Educação de Campinas.

Atividades
Com o Agrupamento I
foram realizadas propostas
significativas e repletas de
alegria:

Com o Agrupamento II, falamos sobre a vida e obra do pintor
“Ivan Cruz” através de imagens da sua obra “Brincadeira de
Criança”. Essa ação educativa teve como objetivos interagir com
as crianças e as famílias, envolver as famílias nas propostas
educativas, conhecer a vida e obras do artista Ivan Cruz e
apreciar as obras de arte que retratam as brincadeiras infantis.

Projetos
Projeto Coleta Seletiva:

Projeto Horta Vertical:

Projeto Arte em Toda Parte:

Oficinas
Neste último trimestre de 2021 realizamos em algumas formações
um momento de oficina, com a proposta de construção de
brinquedos com materiais de coleta seletiva, oportunizando
para a equipe experiências significativas, além de estudo com
troca das boas práticas.
Oficina de brinquedos não
estruturados:

Corpo: Um percurso para Almoço natalino para todas as
Crescer
crianças:

Atividades pedagógicas de Equipe na Confraternização
encerramento:
ANA Brasil 2021:

CEI Senador João de Medeiros
Calmon
Regularização
fundiária
No mês de Dezembro de 2021
o CEI Bem Querer Senador
João de Medeiros Calmon
sediou a concretização do
sonho de algumas famílias:
a regularização fundiária do
Conjunto Habitacional Chico
Mendes, no DIC VI, uma das
maiores da história da COHAB,
com a presença do Prefeito
Dário Saadi, do Representante
Regional do NAED Sudoeste
Marcus Venicius, do Presidente
da OSC GOE Osvaldo Bueno
e da diretora da unidade de
educacional Deise Preza.

Confraternização ANA Brasil 2021
Confraternizar e comungar dos mesmos princípios e valores,
onde Deus é o maior piloto de voos mais altos.

Momento do “adeus”
E realizamos com muito
carinho um momento para
nossas crianças que hoje dizem
“Adeus!” para a Educação
Infantil e iniciam um novo ciclo
no Ensino Fundamental.

Educação Infantil
A educação infantil é um ciclo que tem por excelência a garantia
da infância plena e saudável, incentivando novas descobertas,
interações com o meio e novas experiências.

Contato com a
natureza
Proporcionar para as crianças o
contato com a natureza permite
que elas se sintam mais seguras
de seus atos, responsáveis e
com sua criatividade estimulada
com diversas sensações, cores,
texturas... Na nossa unidade
educacional foi realizado o
plantio de árvores frutíferas e
Ypês.

CEI Rogério Leandro Portela
Santana
realizou reflexões e repensou
em propostas nos tempos e
Espaços externos
espaços externos, buscando lá
A equipe do CEI Bem Querer fora possibilidades e diversidade
Pastor Rogério Leandro Portela de interações, deixando de lado

o brinquedo industrializado. A ver as crianças ocupando todos
ideia foi lançar o convite para os espaços da escola.
ver o interesse das crianças
em participar e vivenciar o
meio. O adulto se tornou um
observador, permitindo que
o espaço fosse um segundo
educador, essa ação ajudou
nas escritas das avaliações
individuais da trajetória das
crianças. Está sendo gratificante

Inauguração do parque
Partilhamos de um momento bastante significativo para as
crianças, que foi a inauguração do parque externo do CEI. As
crianças receberam um convite para participarem da inauguração,
onde encontraram o parque externo ornamentado com uma
faixa e um laço para ser solto por eles, bexigas e fitas coloridas.

O parque foi inaugurado com muita música e alegria, as
crianças e educadoras receberam algumas orientações sobre
o uso do parque, tais como: Higienização dos brinquedos;
Reduzir o número de crianças em cada brinquedo; Não subir
pelo escorregador; Não correr na casinha do Tarzan, entre
outros.

Projetos
Os projetos realizados pelos agrupamentos buscaram instigar
as múltiplas linguagens, o potencial emocional e social das
crianças através de ações voltadas para a infância que se
constituíram em diferentes tempos, lugares e nas múltiplas
relações diárias.

O contato com a natureza foi essencial para o desenvolvimento
saudável das crianças. A partir da relação com o mundo natural
que exala aromas, floresce, frutifica, emite sons nativos, e
tem sabores diversos, por meio do próprio corpo e sentidos,
a criança aprende brincando.

Nosso novo mascote!
Recebemos na nossa escola
um lindo mascote para alegrar
os dias das crianças: uma
coelhinha que recebeu o nome
de Lola. Ao contactar com os
animais, as crianças aprendem
mais facilmente sobre a vida,
reprodução, nascimento, morte
e acidentes, uma aprendizagem
de condutas sociais positivas. Normalmente, as crianças estão
habituadas a que cuidem delas, mas quando têm animais de
estimação e quando lhes é incutida essa responsabilidade,

os papéis invertem-se e há
uma aprendizagem, há um
sentido de responsabilidade.
Todas querem participar na
vida da Lola, ela está sempre
visitando as turmas participando
das interações e em outros
momentos as crianças visitam
a sua casinha.

Exponave
Realizamos uma Exponave com
exposições das materialidades
produzidas pelas crianças e
educadoras. Juntamente com a
exposição realizamos reuniões
entre famílias e educadores
com o objetivo de acolher
as famílias, permitindo um
contato maior com a escola
e valorização do trabalho
realizado durante o ano letivo.
As reuniões foram agendadas
por agrupamento em horários
específicos para as famílias
apreciarem a exposição,

realizar a leitura do relatório
individual da trajetória da
criança e receber o portfólio,
evitando assim, aglomeração e
respeitando todos os protocolos
sanitários vigentes.

Festa de despedida
Para simbolizar o encerramento do ano letivo, proporcionamos
uma linda festa com homenagem e despedida das crianças
ingressantes no Ensino Fundamental em 2022. As crianças
realizaram uma apresentação musical e um desfile. As famílias
foram convidadas, respeitando o distanciamento e seguindo
as normas da vigilância sanitária.

CEI Professor Anísio Spínola
Teixeira
Projeto: “A Natureza e seus Encantos”
O projeto A Natureza e seus Encantos foi executado com as
seguintes atividades: passeio pela escola, experiência com
sementes, circuito na grama, recolher diferentes folhas, pintura
com borrifador, plantio de coentro e árvores frutíferas, caminho
sensorial, colagem com folhas, chocalho de sementes, cantinhos
com objetos naturais não estruturados, brincadeira na lama,

construção de rio limpo e
espetinho com folhas secas.
Todas as atividades realizadas
promoveram um maior contato
das crianças com a natureza
e as familiarizaram com os
elementos que a compõem.
Este projeto foi desenvolvido
por todos os espaços da
unidade escolar e possibilitou
a realização de atividades que
usassem os materiais, como:
pintura com bucha vegetal,
pintura com urucum e carvão.

Projeto “Animais na Escola/Meio ambiente”
Através do projeto Meio
Ambiente buscamos despertar
nas crianças o interesse
em cuidar do meio em que
vive, para isso, utilizamos
a forma lúdica e prazerosa.
Pensando nisso, trouxemos
semanalmente para a Unidade
Escolar alguns animais para
que os mesmos pudessem ter
esse contato e cuidado direto
com os animais, sendo eles:
Tartaruga, pintinho, peixes e um
Hamster de estimação trazido
de casa por uma criança. Para
que as vivências ficassem mais
significativas, a cada visita
as crianças confeccionaram/
reproduziram o animal utilizando com materiais recicláveis.

Projeto “Inclusão na Escola”
Trabalhamos com a Inclusão na escola com o objetivo de promover
a integração entre as crianças com e sem deficiência, no intuito
de reconhecer as diferenças e valorizar essas características por
meio de atividades que favoreçam a potencialidade de cada
criança. A inclusão das Libras como forma de comunicação
alternativa para todas as crianças com e sem deficiência auditiva,
com o objetivo também de reconhecer as letras através dos
sinais e utilizando o recurso de música é muito importante,
visto que além de uma criança, temos algumas famílias com
deficiência auditiva. Também focamos no desenvolvimento de
habilidades e competências com o objetivo de garantir uma
aprendizagem comum para todos, utilização de diferentes
linguagens verbais), corporal, visual, sonora e digital.

Projeto “Sustentabilidade/Meio ambiente:
Horta”
Este ano trabalhamos com o
Projeto Sustentabilidade/Meio
Ambiente, por isso, surgiu um
interesse em construir uma
horta na Unidade. Esse projeto
se deu com a parceria do CATI.
Foi proporcionado Formações
às Docentes, Agentes de
Educação, conversas com as
crianças, construção de uma
horta em um dos espaços da
creche com plantio de mudas
com diversas variedades de
verduras e legumes além de
algumas árvores frutíferas.
Foram também confeccionados
vários regadores utilizando
galões, e, para que as crianças
tenham o compromisso em

cuidar da horta, cada sala
tem um dia para regar, tirar
os matinhos e colher quando
necessário.

Confraternização ANA Brasil 2021
A Confraternização do Grupo ANA Brasil nos proporcionou
encontros e reencontros, muitos sorrisos, momentos de edificação
e muito aprendizado. Foi um dia maravilhoso e um evento
muito bem-organizado e prazeroso.

CEI Ministro Gustavo Capanema
O Brincar Heurístico
Ao longo de todo o trimestre,
fomentamos nossas ações
com as crianças a partir do
brincar heurístico; palavra essa
de origem grega “eureca”,
cujo significado da mesma
é: descoberta. A partir desse
brincar mais simples, livre
e amplo, as crianças se
descobrem e exploram o mundo. A proposta desta forma de
brincar consiste em favorecer a organização do espaço de forma
que os materiais disponibilizados sejam atrativos, oferecendo
dessa forma às crianças um convite para o brincar, e assim,
despertar nas mesmas a curiosidade.

Semana das Crianças

lúdicas e divertidas; cujas
mesmas oportunizaram a
Em outubro oferecemos às elas momentos prazerosos e
crianças uma semana bastante de muita alegria. Enfatizamos
diferenciada, com propostas que em cada dia da semana

foi proposta uma atividade
diferente, tendo sido as
mesmas: dia da beleza, onde foi
feito nas meninas maquiagem,
esmaltação de unhas, penteados
de cabelos e nos meninos,
passado gel (salientamos que
para garantirmos a segurança
de todos em função da
pandemia do Covid-19, usamos
nas crianças individualmente
produtos descartáveis como:
cotonetes e algodão).
Cabe ressaltar que para os
bebês proporcionamos um
delicioso e prazeroso momento
de massagem corporal, onde
colocamos os colchonetes no
chão e com as crianças deitadas e descalças; colocamos uma
música bem relaxante e com muita tranquilidade e leveza
massageamos os seus pezinhos e mãos. Bem como promovemos
ainda momentos com atividades musicais, atividades com água
através de gincanas com bexigas e brincadeiras no chuveirão
da escola; além de um delicioso piquenique nas áreas externas
e, finalizando essa semana, realizamos o dia da fantasia. Com
toda certeza, as crianças tiveram uma semana bem feliz!

Sábado Animado
Em conformidade com o Calendário Letivo, realizamos no dia
11/12/2021 um prazeroso e animado sábado com diversas
atividades lúdicas, onde as crianças puderam se divertir e brincar
bastante, pois ao brincar as mesmas têm a oportunidade de
aprender a conhecer, a fazer, a conviver e a ser, aprimorando
dessa forma, o desenvolvimento da autoconfiança, curiosidade,
autonomia, linguagem e pensamento. Ainda por intermédio das
brincadeiras as crianças podem fortalecer algumas capacidades
importantes, dentre as quais podemos destacar a atenção, a

imitação, a memória, a imaginação; bem como foi oportunizado
às crianças um momento em que elas puderam apreciar lindas
apresentações musicais feitas por todos os agrupamentos da
escola, o que tornou esse dia ainda mais emocionante!

CEI Reverendo Bernhard Jhonson
Jr.
Atividade Escolar Virtual
No dia 11 de outubro
realizamos nossa primeira
Atividade Escolar prevista em
nosso calendário escolar, a
mesma aconteceu virtualmente
devido ao COVID-19, quando
a equipe educativa organizou
apresentações dos bebês e
crianças pequenas que foram
enviados nos grupos de
WhatsApp de cada turma junto
com diferentes propostas de
oficinas.

Almoço especial de Natal
Em dezembro aconteceu nosso almoço especial de Natal
disponibilizado pelo CEASA Campinas, o qual proporcionou
aos bebês e crianças a experimentação de diferentes frutas
da época. Para que tudo saísse perfeito, a equipe educativa
decorou o pátio e deixou o espaço lindo e aconchegante.

Desenvolvimento das Propostas Pedagógicas
Em nossa Unidade escolar
estimulamos o faz de conta, assim
como a utilização de diferentes
materiais que permitem
experiências sensoriais com
meios novos e diferentes como:
tintas, papéis, barro, materiais
não estruturados, recicláveis,

massinha, argila e elementos
da natureza os quais ajudam
no desenvolvimento motor e
criativo da criança.

Semana das Crianças
Em outubro tivemos duas
semanas especiais em
comemoração ao Dia das
Crianças com brinquedos
infláveis, cama elástica, teatro,
algodão-doce, festa à fantasia,
pipoca e variadas oficinas, onde
os bebês e crianças brincaram
e se divertiram.

CEI João Batista Nardi Neto
Feira Literária
Tivemos a realização de uma
feira literária, ressaltando
a importância da leitura e
apresentação de diversos
gêneros textuais. Foi um
momento de contação de
história utilizando recursos
como fantoches e fantasias.

Semana das Crianças
Para comemorar o mês das crianças em outubro, trouxemos
brincadeiras diferenciadas como gincanas, Festa à fantasia,
show de talentos, cinema e oficinas.

Hora da Colheita
Momento de cultivo e degustação
das hortaliças.

Confraternização:
momento de alegria!
Um momento de despedida e
de alegria por saber que mais
um ano se encerra, e todo o
trabalho realizado ao longo
desse ano foi concretizado.

Um dos momentos especiais realizados dentro desse trimestre foi
a Confraternização no final do ano, realizada com as crianças,
bem como a homenagem às crianças ingressantes ao Ensino
fundamental no próximo ano.

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:

Contribua com o nosso trabalho! Em nosso programa de
Apadrinhamento, ao contribuir com um valor mensal de sua
escolha, você apadrinha uma criança de uma de nossas unidades
sociais! Dessa forma você se conecta pessoalmente com o nosso
projeto e pode transformar a vida desta criança através da sua
contribuição. Para saber mais, entre em contato conosco pelo
WhatsApp: 19 99727-8118 Tatiana.

