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

Unidade DIC IV
O mês de julho foi marcado por programações diferenciadas,
devido ao período de férias. Na primeira semana, tivemos
a gincana das cores, com atividades de recreação e muitas
brincadeiras.

Na segunda semana realizamos
a nossa Escola Bíblica de Férias –
EBF com o tema “O maior Pintor
do Mundo”, com atividades
de artes, dança, contação de
história, atividades manuais,
música e muita diversão.

Encerramos o mês com oficinas de livre escolha, onde os
próprios beneficiários se inscreveram em oficinas especiais,
sendo elas: culinária, trança, manicure, massinha, xadrez,
maquiagem, confecção de pulseiras e confecção de pipas.

Nossa equipe cresceu, recebemos dois novos colaboradores
em nossa unidade: os educadores Halana e Luiz Antonio. Que
Deus os abençoe e capacite nessa missão.

As entregas de kits de hortifruti e cestas básicas continuaram
durante este mês às famílias de nossos beneficiários, graças
aos nossos parceiros.

Pensando no cuidado de quem
cuida, os educadores tiveram a
oportunidade de receber uma
palestra motivacional através
da Pastora Juliana Forner,
possibilitando que o vigor da
equipe fosse renovado.

Os colaboradores também
participaram da capacitação
“Inclusão x Prática Pedagógica’’,
recebendo orientações para
aperfeiçoamento de suas
ações no dia a dia com os
beneficiários.

Nossa equipe técnica esteve participando das reuniões da rede
de serviços socioassistencial.

Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres!
(Salmos 126:3)

Unidade Centro (GOE)
Diversão garantida para as crianças que frequentaram o mês
de julho em nossa escola!! As monitoras realizaram gincanas
e brincadeiras todos os dias, diversificando na exploração das
músicas, contação de história, movimentos corporais e texturas
dos materiais confeccionados nas atividades. Houve também
a visita da Supervisora Educacional Dorine Albuquerque e a

Aline Antunes, integrante da equipe das Supervisoras das
Escolas Colaboradoras SME.

Contação de história AGII

Reprodução artística da história

Tivemos nossa bandinha, as
crianças confeccionaram os
tambores e acompanharam
através das batidas alguns
ritmos musicais. Realizadas
com as crianças do AGIII.

Agradecemos às diretoras que cederam as monitoras para
nos auxiliar em julho: Helena Rodrigues de Luna Slonzon e
a diretora Priscila, da unidade Cei Bem Querer – Professor
Pierre Weil. Também a monitora Regiane e a diretora Roseli
da Unidade Cei Bem Querer- Rogério Leandro P. Santana e
por fim a monitora Joice e a diretora Kelly da unidade Cei
Bem Querer- Professor Anísio S. Teixeira.

Visita da Supervisora Dorine
Albuquerque e Aline Antunes
em nossa Unidade.

Unidade Piauí
No mês de julho trabalhamos Escola bíblica de férias-EBF com
a temática “As armaduras de Deus”, na qual desenvolvemos
atividades com dinâmicas, aprendizado e jogos. Foi realizada
ainda uma gincana: dividimos as equipes com o intuído de
envolver as crianças e adolescentes ao trabalho em equipe.

Tivemos um momento muito especial com as crianças e
adolescentes quando proporcionamos um passeio com banho
de piscina, piquenique, jogos e brincadeiras.

Unidade Jardim Nilópolis
Nosso mês de julho começou com nosso projeto férias, e durante
todo o mês realizamos diversas atividades socioeducativas com
nossas crianças e adolescentes.

Nossa EBF foi realizada com o
Tema: Conectados, onde nossas
crianças puderam de forma
lúdica e descontraída, aprender
sobre a Palavra de Deus através
de teatro, músicas, contação de
histórias e atividades manuais.

Nosso encontro de famílias foi especial, através de roda de
conversa abordamos o tema Autoestima, foi uma tarde onde
mães e cuidadoras puderam compartilhar seus sentimentos!

Através de nossos queridos
parceiros MESA BRASIL – SESC e
Fundação FEAC seguimos com
nossas doações, pensando em
quem mais precisa. E durante
o mês continuamos com as
distribuições de cestas básicas,
para as famílias atendidas na
unidade.

E assim, nosso mês de Férias foi cheio de ações envolvendo toda
a família, sempre com muito amor e dedicação para nossas
crianças e adolescentes. Podemos então dizer… “Ebenézer,
até aqui nos ajudou o Senhor”.

Unidade Jardim Santana
“Portanto, aquele que se tornar humilde como este
menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer
que receber em meu nome um menino, tal como este, a
mim me recebe”. Mateus 18:4-5
No mês de julho, foi preparado
com todo carinho para que
nossas crianças e adolescentes
pudessem aproveitar cada
minutinho do período de
férias escolares. Um ambiente
festivo, colorido com muita
alegria para marcar a vida das
crianças e adolescentes para
sempre e proporcionar uma rica
oportunidade de receberem a
Jesus Cristo como Salvador,
Senhor de suas Vidas!

Saborear a infância

Integração com os
adolescentes da Unidade
Nilópolis - ANA I
Tempo de ser e fazer amigos…
Nossas crianças e adolescentes
puderam participar de um
intercâmbio de integração na
Unidade ANA 1.

Nossa EBF - Escola Bíblica de Férias
1º Dia - AMARELO - Aprendemos sobre as maravilhosas criações
de Deus;
2º Dia - PRETO - Aprendemos sobre a separação de Deus e o
pecado do homem;
3º Dia - VERMELHO - Aprendemos que Deus entregou seu
filho para morrer na Cruz por nós;
4º Dia - BRANCO - Aprendemos sobre a purificação e as
promessas de Jesus;
5º Dia - VERDE - Aprendemos sobre a esperança da volta de
Jesus!
Que alegria aprendermos sobre o plano de salvação!

Festa caipira
Tivemos nossa festinha caipira SIM SINHÔ! Nossa gratidão a
toda equipe de voluntários do Patrulheiros do Bem por essa
iniciativa tão nobre!

Conexão Mulheres
Nossa Assistente Social Nadja realizou no mês de julho o
Conexão Mulheres com o objetivo de fortalecer as relações
familiares e comunitárias, além de promover a integração e
a troca de experiências, valorizando o sentido da vida em sua
forma singular e coletiva.

Campanha do agasalho - Inverno mais quente com a
ajuda da gente!

Aniversário de Campinas
Nossos adolescentes participaram e marcaram presença
e fizeram a diferença no aniversário de 248 da cidade de
Campinas celebrado no CRAS Recanto Anhumas - Intersetorial
São Quirino.

Celebramos o MILAGRE da vida!
Felicidades a Michele Cozinheira e Jaqueline Educadora!

Agradecimentos
Nossos sinceros agradecimentos aos amigos, parceiros, Fundação
FEAC e ao MESA Brasil por todo o apoio neste mês. A ajuda
de vocês faz a diferença em muitos lares.

Projeto Trilhando Futuro
Confira as atividades do nosso grupo de jovens nesse mês de
julho:

Nosso jovem Rafael Oliveira Parceria entre ANA e escola
estudando edição de áudio no Korú, para bolsas gratuitas em
nosso parceiro Studio Camino. cursos de tecnologia.

Jovens do Trilhando Futuro Acompanhamento pastoral
participam de atividades para os jovens do Trilhando
práticas no setor de captação Futuro na unidade Nilópolis.
de recursos, desenvolvendo
responsabilidade e suas
habilidades.

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

Os convites para a nossa
Paella Caipira ainda estão
disponíveis! Escaneie o QR
code ao lado e adquira
seus convites!

