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REFORMA FINALIZADA!
“Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo?” Salmos 116.12
Com o coração cheio de gratidão, começamos o mês de Maio louvando a Deus pela conclusão da pintura em
nossa Unidade e por todos momentos vividos neste mês. Estamos com a “casa” nova e linda!

NOVA INTEGRANTE DA EQUIPE!
Aproveitamos este início de informativo para apresentar nossa nova Assistente Social Julia Risuenho Marques e nossa educadora de artes cênicas Ana Jéssica. Sejam bem vinda!
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DIA DAS MÃES
Para o dia das mães, nossos educadores
prepararam um lindo cartão a ser
confeccionado pelas crianças e
também uma linda homenagem disponível no nosso canal do YouTube.

18 DE MAIO
18 de Maio: Dia Nacional de Combate ao Abuso e
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.
Participamos ativamente desta data tão importante colocando uma faixa em nosso portão,
preparando oﬁcinas e vídeo ensinando nossas
crianças e adolescentes a pedirem ajuda.
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MESA BRASIL!
Mais uma vez, agradecemos ao Mesa Brasil pelas doações ofertadas neste mês. Elas têm sido de grande
importância para nós!

SALA DE INFORMÁTICA
Agradecemos a empresa Desktop Internet pela doação de 25 notebooks através da ação Desktop Super.
Nossa sala de informática está lindamente preparada e equipada, e nós coordenadores e educadores estamos
aguardando ansiosos o retorno das nossas crianças e adolescentes que são a razão de tudo isso existir e
acontecer!
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DOAÇÕES DE PARCEIROS
Novamente os nossos parceiros trouxeram muita alegria às nossas famílias no mês de maio, fazendo
doações de cestas básicas, kit higiene, bolachas e botijões de gás. A unidade Dic agradece este ato de amor
e gratidão!

8 DE MAIO – ESQUECER É PERMITIR, LEMBRAR É COMBATER
Novamente os nossos parceiros trouxeram muita alegria às nossas famílias no mês de maio, fazendo
doações de cestas básicas, kit higiene, bolachas e botijões de gás. A unidade Dic agradece este ato de amor
e gratidão!
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DOAÇÕES
“Há maior felicidade em dar do que receber”. Atos 20:35
Nossas famílias continuam recebendo as doações que chegam, tanto de Hortifruti e Pães, quanto de cestas
básicas e kit higiene, itens fundamentais para o dia a dia. Não deixe você também de ajudar quem mais
precisa. Toda doação tem sido fundamental para contemplarmos as mais de 70 famílias atendidas.
Que alegria! Recebemos uma doação voluntária de 40 kg de cenoura e chuchu de uma mãe de usuário nosso.
É a rede do amor inspirando vôos mais altos!
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18 DE MAIO
18 de Maio – Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes
A unidade do ANA Jd Santana realizou, durante todo o mês, a campanha contra o Abuso e Exploração Sexual
de Crianças e Adolescentes. Através de vídeos com orientações e informativos para as famílias e usuários,
realizados pela nossa Psicóloga e por nossos educadores, e uma faixa na fachada da unidade.
Apoie você também por essa causa. Não se cale, DENUNCIE. Disque 100.

DIA DAS MÃES
Em nossa comemoração do Dia das Mães, além de buscar o "Kit Artesanato" para fazerem um cartão em
homenagem às mães, nossos usuários tiraram uma foto especial para comemoração dessa data tão importante. Trazendo assim um pouco mais de cor e alegria para esse dia tão especial. Feliz Dias das Mães a todas
que desempenham esse papel com tanto amor.
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LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE
Com o apoio da Regional Vila Nogueira fomos prontamente atendidos para a retirada de um grande volume
de entulho e roupas deixado em nosso portão da noite para o dia.
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ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E FAMÍLIAS
O mês de abril foi um mês de muita alegria e participação das crianças e famílias nos grupos de whatsapp e
reuniões do google meet da nossa escola. Nesses encontros as crianças estão conseguindo se conhecer e ter
uma proximidade maior com as nossas professoras e monitoras, além de participar de brincadeiras e atividades como contação de histórias, pinturas e colagens... e o que é melhor sempre com o envolvimento da família!

DOAÇÕES
A nossa escola tem ﬁcado aberta de segunda
a sexta-feira, em período integral para atender
a todos que precisarem e as ações de entrega
dos kits de hortifruti e cestas básicas fornecidos pela Secretaria Municipal da Educação/Contri continuam e incluímos mais algumas
famílias de crianças que entraram depois do
início do ano letivo, a cada entrega percebemos a gratidão e o carinho por parte dessas
famílias e ﬁcamos muito felizes por fazer
parte dessa contribuição!! Também com a
contribuição da FEAC / campanha Mobiliza,
entregamos para algumas famílias um cartão
alimentação- Ticket, com o valor de $120,00
por mês para ajudar com as despesas mensais. Neste longo tempo de pandemia toda a
ajuda é muito bem vinda!
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RETORNO PARCIAL DAS CRIANÇAS
O mês de maio foi um mês de muita alegria para nós aqui do ANA Unidade Centro, pois a nossa escola voltou
a ser alegre, com vida e movimento!! No dia 03 de maio recebemos a primeira turminha de crianças para
vivenciar os ambientes de brincadeiras e aprendizagens nos espaços aqui da escola e assim foi acontecendo
ao longo do mês!
Como ainda estamos no enfrentamento da pandemia, as crianças estão vindo no presencial em forma de
escala e as que estão ﬁcando em casa, estão participando das atividades pedagógicas nos grupos de whatsapp e interagindo nos encontros do Google Meet.

DOAÇÕES
Nossas ações com as entregas das cestas
básica e os kits de hortifruti em parceria
com o CEASA/CONUTRI continuam, pois
neste longo tempo de pandemia muitas
famílias perderam seus trabalhos e ganhos
e toda a ajuda neste tempo que estamos
vivendo tem sido de muito carinho e
gratidão!
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DIA DAS MÃES
Tivemos uma prgramação especial em comemoração do dia das mães.
Fizemos um culto especial, e a entrega de presentes para todas as mamães!
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