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

Unidades sociais:
Unidade Centro - GOE
Diálogo intergeracional
O mês de setembro foi envolvido com muito diálogo entre
as crianças e seus avós, elas reproduziram os brinquedos
e brincadeiras da época que eles eram crianças! A escola
proporcionou às crianças momentos de pesquisa, escuta e
valorização dos ensinamentos dos idosos de suas famílias,
para que quando chegassem na escola compartilhassem suas
vivências e atividades.

Semana Literária
Outro projeto desenvolvido
foi a Semana Literária, com
contação de história, dança e
teatro. Recriamos as obras de
Ricardo Ferrari, artista plástico
contemporâneo mineiro e

pintor autodidata, que tem
o universo do brincar como
fonte de inspiração. Além
disso, a Secretaria de Educação
Municipal de Campinas, com
o projeto Território da Leitura,
forneceu à cada criança um kit
de livros e elas amaram!

Reforma
E não podemos deixar de falar da reforma incrível do GOE,
que ficou pronta esse mês! Quantas melhorias foram feitas as janelas foram rebaixadas para que as crianças possam ter
visão do pátio, adaptação dos banheiros para maior autonomia
dos pequenos, a instalação do parque e da grama sintética
e a toda a pintura com as novas cores do ANA! Como é bom
estarmos em um ambiente tão lindo!

Unidade Jardim Nilópolis
Pintura externa
No mês de setembro iniciamos a pintura da unidade com o novo
padrão do ANA Brasil na parte externa. Temos preparado um
ambiente ainda melhor para as nossas crianças e adolescentes!

Boas-vindas
Damos as boas-vindas à nossa nova Coordenadora Técnica
Social Joice e à nossa psicóloga Daniela: sejam bem-vindas!

Nossas atividades
Nesse mês de setembro tivemos
diversas atividades com as
nossas crianças e adolescente
aqui no ANA Nilópolis. Pintura,
jogos, artesanato entre outras
atividades. As crianças tem
amado esse retorno!

Doações
No mês de setembro as doações vindas dos nossos parceiros
têm ajudado nossas famílias nesse momento difícil. O ANA
Brasil agradece a cada parceiro que tem contribuído, o nosso
muito obrigado!

Projeto RMC
E nesse mês de setembro tivemos no projeto RMC a solenidade
da entrega dos uniformes que as crianças e adolescente irão
usar durante as atividades de esportes. Foi um momento bem
legal e no final ainda teve um lanchinho!

Unidade Jardim Santana
Boas-vindas
É com muita alegria e de braços abertos que recebemos a
nova coordenadora técnica, Heloisa e o oficineiro de Hip Hop,
Alex. É uma honra tê-los em nossa equipe, que seja uma
experiencia cheia de aprendizados, duradoura e repleta de
amor.

Almoço
“Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da
minha salvação, em quem eu espero todo o dia” - Salmos
25:1-11
Manter uma alimentação
saudável é importante, e para
nós o dia sempre começa
com um delicioso café da
manhã e em seguida o almoço
preparados com muito amor
e carinho pela nossa querida
cozinheira.

Atividades presenciais
O descanso foi bom enquanto durou, mas depois de recarregar
as baterias, bom mesmo é voltar, rever os amigos, respirar
fundo e recomeçar, acreditando.
De forma escalonada e respeitando todos os protocolos contra a
Covid-19, nesse mês de setembro nossas crianças participaram
das atividades propostas pelos educadores.

Doação
E nesse mês de setembro tivemos a felicidade de receber,
novamente, doções da empresa Desktop: uma empresa de
tecnologia que tem um olhar voltado ao Terceiro Setor; portanto,
como forma de contribuição, conhecimento e promoção do
acesso à informação, realiza doações através do programa
Desktop Super.

Após a última doação do programa na unidade do Jardim
Nilópolis, foi a vez do ANA do Jardim Santana, que foi
contemplado com 6 unidades de notebook.

Unidade Piauí
Retorno às atividades
No mês de setembro, retornamos
às atividades presenciais com
as crianças e adolescentes
respeitando todos os protocolos
contra a Covid-19.
Tem sido um momento de
muita alegria nesse período no
qual nossas crianças são bem
recebidas com amor e carinho

pelos nossos educadores e
podem saborear uma deliciosa
comida feita por nossa
equipe de cozinha; além de
participarem de devocionais e
aulas temáticas. É gratificante
reconhecer o sentimento de
alegria no olhar de cada um
por estarmos de volta.

Apoio e apadrinhamento
Gostaríamos de expor nossa gratidão a Deus por todos que de
certa forma contribuem abençoando esse projeto. Agradecemos
pelo serviço voluntário que estamos recebendo desde o retorno
das atividades presenciais em nossa equipe de cozinha, e
somos gratos também por todos os padrinhos, em especial o
padrinho Ademir, pelo carinho e atenção por presentear dois
apadrinhados João e Gustavo.

Unidade DIC IV
Chegadas e partidas
Damos boas-vindas à coordenadora administrativa Kátia
Almeida e à psicóloga Monalisa Arruda que chegaram para
contribuir com a equipe Ana Dic e nos despedimos da psicóloga
Daniela que a partir de agora irá contribuir com a equipe

do Ana Nilópolis. Obrigada
Daniela pela dedicação e amor
no tempo que esteve conosco!
Voe alto!

7 de Setembro
Nosso educador de música
Ricardo preparou um especial
de batuque com nosso grupo
de adolescentes entre 13 e 15
anos. Foi feito uma releitura
do Hino Nacional, e utilizamos
material reciclado trabalhando
coordenação motora e
concentração.

Encontro com as equipes de cozinha e apoio
Uma manhã de qualidade
e empatia com as nossas
“meninas” da cozinha e apoio!
Tempo para ouvi-las e tempo
de melhorar a qualidade do
serviço executado por elas.

Dia do Educador Social
Dia 19 de Setembro comemoramos o dia do educador social.
Somos gratos a Deus pela vida dos nossos educadores que
diariamente tem ensinado, acolhido e ajudando nossas crianças
a escreverem uma nova história!

Setembro amarelo - Cine DIC
No mês de setembro falamos sobre o “Setembro Amarelo –
Falar é a melhor opção”. Abordamos assuntos como suicídio e
depressão. No nosso Cine Dic o filme em cartaz foi: “UP – Altas
Aventuras”. A abordagem foi em como lidar com sentimentos
de perdas, tristezas e como é bom fazermos novas amizades.

Primeiro encontro com as famílias pós
retomada
Finalizamos o mês de Setembro
com um encontro de famílias.
Falamos dos assuntos
pertinentes ao Setembro
Amarelo e tivemos um tempo de
devocional com a seminarista
Fernanda Julietti Silva.
Além disso, tivemos apresentação das oficinas de ballet e hip
hop e encerramos o momento com sorteios de cesta básica,
paçoquinha e doações dos nossos parceiros Feac e produtos
DaColônia.

Unidades educacionais:
CEI Professor Pierre Weil
Novo trimestre
O novo trimestre do CEI PROFESSOR PIERRE WEIL foi recheado
de ações, carinho e cuidados com os espaços da Unidade.
Dentre as ações destacamos a transformação da Casinha de
Bonecas, com pintura e decoração realizada pela equipe de
Agentes de Educação Infantil.

Novidades
Além da casinha de bonecas, também tivemos a decoração
do hall de entrada para o acolhimento após o período de
recesso do mês de julho; e a chegada de novos brinquedos
para o parque.

Pedagógico
Neste novo trimestre, o fazer pedagógico foi realizado no
presencial e também de maneira remota, com propostas
educativas de maneira lúdica e divertida alinhadas aos projetos
de cada agrupamento e balizadas pelos princípios curriculares
da Secretaria Municipal de Educação de Campinas. Confira
nossos projetos realizados:

Projeto “A lagarta comilona”

Projeto “A linda rosa juvenil”

Projeto “Sítio do Picapau
Amarelo”

Projeto “Pano Encantado”

Projeto “Profissões”

Projeto “Meio Ambiente”
comemorando o Dia da
árvore

Atividades Inclusivas envolvendo o Meio Ambiente.

Formações
Formação entre Pares com a
participação da Supervisora
de Ensino Silvia Vallezi com o
tema “Modelo Mental e Gestão
do Conhecimento”.

E a Formação entre Pares com
a participação intersetorial:
Supervisora do Departamento
Escolar de Alimentação Luiza de Oliveira, com o tema
“Seletividade Alimentar”, onde
além da equipe pedagógica,
também tivemos representantes
do Conselho de Escola e da
Comissão Própria de Avaliação
(CPA).

CEI Ministro Gustavo Capanema
“Explorando os espaços externos” - O retorno
das atividades presenciais
Em agosto de 2021, finalmente
tivemos a alegria de receber
presencialmente nossas
crianças na unidade após longos
15 meses de isolamento social.
Devido a todos os protocolos
sanitários e de distanciamento,
passamos a explorar com as
crianças, de maneira lúdica
e prazerosa, nossas áreas
externas da escola. E assim
incentivamos as crianças a
explorarem sua imaginação e
criatividade. Esses momentos
de vivências e experimentações
se deram a partir do convite
que lançamos a elas para
que criassem suas próprias brincadeiras a partir dos objetos
disponibilizados. E o resultado de tais momentos não poderia
ter sido mais gratificante, ver as crianças se divertindo e ainda
aprendendo foi uma experiência única.

“Sexta em cena”
Com o retorno das
apresentações do projeto:
Sexta em cena, buscamos
proporcionar às crianças
momentos de alegria e
descontração, além de
possibilitar às mesmas o
brincar, imaginar e o aprender.
O teatro é uma ferramenta
de extrema importância para
o desenvolvimento infantil, e
também é capaz de oferecer
grandes benefícios a elas,
dentre os quais destacamos:
socialização, desinibição,
autonomia, autoestima,
criatividade e confiança,
memória e concentração,
imaginação, etc.

“Sábado festivo”
Ao final do trimestre, repondo um dia letivo do calendário,
realizamos um período de atendimento tanto presencial quanto
remoto, com diversas atividades para as crianças. Dentre elas,
destacamos o momento em que promovemos às crianças uma
experiência encantadora: possibilitar com que elas tivessem
uma rica e divertida aventura no circo. Tanto as crianças que
participaram das atividades no atendimento presencial desse
sábado; quanto as que participaram do atendimento remoto
com seus familiares, se divertiram muito.

CEI Reverendo Bernhard Johnson
Jr.
Retorno das férias escolares
Em Agosto retornamos das
férias escolares continuando
o atendimento das crianças em
escala de revezamento de acordo
com as orientações da SME,
respeitando o distanciamento
de 1M e horário estendido para
os Agrupamentos 1 e 2 das 7h
às 14h, e para o Agrupamento
3 da manhã das 7h às 11h, e
tarde das 13h às 17h. Neste
mês iniciamos o Projeto “Parque
Sonoro e Jardim sensorial”,
cuja proposta visa interligar os
canais sensoriais (visão, tato e
audição) e desenvolvê-los de
forma lúdica e divertida.

Projeto Horta
Em nossa unidade iniciamos o Projeto Horta e a proposta visa
o envolvimento dos bebês e das crianças pequenas no sentido
de estimular a sua participação na exploração, produção,
germinação, desenvolvimento e consumo de hortaliças e legumes,
além de alertar sobre a sua importância na alimentação,
proporcionando aos agrupamentos mais um espaço de interação
e convívio na área externa junto à sua turma.

Instalação e inauguração dos parques
Realizamos a inauguração dos parques na área externa pois,
devido a pandemia, o Parque de madeira estava fechado
aguardando a revitalização para que pudéssemos realizar
a higienização seguindo os protocolos sanitários de acordo
com a Vigilância Sanitária. Nossa Unidade Educacional foi
agraciada pela instalação de um novo Parque Inclusivo, onde as
crianças portadoras de deficiências físicas conseguem usufruir
e participar junto a sua turma. Preparamos os ambientes,
e em escala de revezamento as turmas foram inaugurando
os Parques, com muita música, bolha de sabão e bexigas
preparados pela equipe educativa.

Formação Entre Pares
Semanalmente realizamos as textos dos cadernos temáticos
formações entre pares com a da SME, lives e comunicados
equipe docente e de monitoras. da PMC.
Nosso objetivo junto às
educadoras é criar e fortalecer
vínculos, criar espaços de
escuta e acolhimento, assim
como o estudo de diferentes
temáticas e ideias de trabalho,
reverberando as metas para as
semanas e meses seguintes onde
as pautas foram baseadas em

CEI Professora Midori Hamamoto
O lúdico
Pautamos nossas propostas do seu próprio processo de
no brincar, pois através da desenvolvimento.
brincadeira a criança socializa,
desenvolve a criatividade, a
imaginação e a imitação.
Acreditamos que através do
lúdico, as crianças ampliam
seus conhecimentos e
habilidades, além de perceber
suas potencialidades e limites,
tornando-se protagonistas

Nossa horta
As crianças estão cuidando da
nossa horta e cultivando diversas
árvores frutíferas e girassóis.
Esse espaço está cada dia mais
colorido. Aproveitamos essa
proposta para apresentar ao
grupo conceitos como cuidado
com as plantas e com a terra.

Espaço externo
A maioria das propostas
tem utilizado o espaço
externo. Oferecemos diversas
ferramentas para que o brincar
aconteça de forma espontânea,
livre e criativa. Nesses
momentos, apresentamos as
regras, como esperar a vez, o
compartilhar os brinquedos e a
valorizar e respeitar as idéias

Parceria: Ceasa
Em parceria com o Ceasa,
estamos doando às famílias
leite nestogeno para crianças.

que os colegas trazem.

Festa à fantasia
Nessa festa à fantasia o intento foi colorir, alegrar e encantar
o nosso retorno. Essa foi a forma que a equipe escolheu para
recepcionar as crianças que retornaram ao ensino presencial.
Oferecemos um dia de muitas dinâmicas, música e dança.

Aniversários de Setembro
Na última sexta-feira comemoramos os aniversariantes do
mês: cada equipe é responsável por trazer um tema escolhido
pelas crianças após votação.

CEI Professor João Batista Nardi
Neto
Horta escolar - contemplando a proposta do
chamamento 2020
Para contemplar o trabalho
de sustentabilidade e a
preservação ao Meio Ambiente,
a nossa Equipe Gestora solicitou
a presença do CATI Campinas
para a realização e preparo
de uma horta escolar com as
crianças. Proposta essa prevista

no Chamamento da Unidade Escolar em 2020. Na formação
entre pares, professoras, monitoras e equipe gestora, sob a
capacitação profissional do Agrônomo do CATI Campinas, Sr.
Osmar Mosca Diz, realizaram um estudo de campo na escola,
com o objetivo de cultivar uma horta no ambiente escolar.

A sustentabilidade e a importância de
preservar o meio ambiente
As professoras proporcionaram
momentos com experiência
sensorial, preservação do
meio ambiente e proposta
de sustentabilidade com
as crianças, onde puderam
conhecer a natureza, mexer
na terra, sentir cheiro,
experimentar e distinguir as diversas texturas do meio natural.
Foi realizada a pintura em novas floreiras (pneus usados), o
plantio de flores e plantas.

Todos os dias seguindo um para a criação de um espaço
cronograma, as turmas são colorido e agradável aos olhos.
responsáveis por cultivar o
jardim, regando as flores e
plantas. Esse processo promove
a conscientização das crianças
com o cuidado do meio ambiente
e a importância de se viver num
mundo sustentável, onde o que
poderia ser jogado fora pode
ser reciclado e aproveitado

Explorar e vivenciar a natureza
Em contato com a natureza, as crianças se sentem mais livres
e mais à vontade para deixar a imaginação solta. A natureza é
considerada fator favorável à imaginação infantil e potencializa
a criatividade das crianças. Nos espaços externos da escola
realizamos pesquisas de campo e buscas por elementos da
natureza, que se transformam em estudos, pesquisas e lindos
trabalhos artísticos.

Consideramos o espaço externo como uma ampliação da
sala referência, promovendo às crianças oportunidades de
crescimento com o contato e a interação social, desenvolvendo
a imaginação, o brincar, a coordenação motora e suas
potencialidades.

Contação de Histórias
Os momentos de contação de
histórias são fundamentais
na educação infantil: as
crianças entram no mundo da
imaginação, o que auxilia no
desenvolvimento psicomotor,
cognitivo e intelectual. Para
manter o distanciamento
social, realizamos a contação
de histórias nas áreas externas
da escola. As professoras
proporcionaram o contato com
diversas leituras de histórias,
contos e fábulas, além de

apresentar às crianças diferentes
gêneros textuais como: receitas,
bilhetes, convites, cartas entre
outros.

Sexta em cena
A arte de contar histórias é uma tradição antiga e passada de
geração para geração a qual nos faz viajar pelo mundo da
fantasia e imaginação. Em função do resgate dessa arte, as
crianças do projeto “Sexta em Cena” participam de momentos
lúdicos e prazerosos. Os temas são escolhidos pelas turmas
e articulados com as temáticas e projetos que estão sendo
desenvolvidos, bem como organização do cronograma para
as apresentações.

Momentos ricos de descontração, onde a brincadeira se mistura
com a imaginação das crianças!

CEI Rogério Leandro Portela
Santana
Olimpíadas
Buscamos sempre oferecer o
melhor para nossas crianças
com criatividade e alegria. Com
a chegada das olimpíadas, os
agrupamentos III, baseando-se
no projeto nações, trabalharam
com o tema e toda a unidade
escolar pode participar: tivemos
circuitos, gincanas, teatro com

a apresentação dos anéis olímpicos e a dança de fitas. As
crianças abriram as olimpíadas na unidade com o passeio
da tocha olímpica e era nítido o orgulho e felicidade de toda
a turma. Cantamos ainda o hino nacional, pois sabemos da
importância de formar o conceito de pátria e o sentimento de
patriotismo.

Semana da Família
Tivemos nossa Semana
Educativa da família com o
intuito de ensinar os valores
de amor, amizade, cuidado e
união, independente de quem
cuida de nós. Sabemos que
algumas crianças, às vezes a
maioria delas, não têm uma
família completa ou uma
família tradicional, e pregamos
o respeito por cada uma
delas. Portanto nossa semana
abrangeu o tema “Família é
quem mora na minha casa”.

Educação Especial
O trabalho da professora
de Educação Especial tem
amparado a comunidade
escolar de forma acolhedora,
auxiliando não somente no
processo de inclusão, mas na
inserção das crianças pequenas
e bebês em todas as atividades
realizadas em nossa unidade
escolar. Trabalhamos com
atividades que estimulem
coordenação, concentração
e equilíbrio, sempre com um
olhar atento e cuidadoso com
as nossas crianças.

CEI Professor Anísio Spínola
Teixeira
Projeto “Do meu corpo cuido sim”
No projeto “Do meu corpo cuido
sim”, foram realizadas diversas
atividades: conhecendo o
corpo humano de forma
alegre e descontraída,
músicas, comandos de ações
para estimular o corpo,
reconhecimento facial, a forma
de nos vermos no espelho,
aprendendo meu peso, minha
altura, minhas mãos e meus
pés, o que faço com eles e como
eu sou? Para o encerramento do
projeto as turmas apresentaram
no Sexta em Cena, a música:
Banho é bom! e Chapeuzinho
Vermelho e a cesta de higiene.
Foram momentos de interação e de muita aprendizagem entre
as crianças, além de muita diversão apresentando as músicas!
Pensando no corpo foi também compartilhado o projeto
“Alimentação Saudável”, afinal, como crescer forte, com saúde
sem uma boa alimentação, não é verdade?

Projeto “Alimentação saudável”
O projeto “Alimentação
Saudável” deu início com a
história de um Rabanete onde
foi estimulado o coletivo,
criatividade, concentração,
alimentação, plantio e a partilha.
A música: Rock das Frutas,
apresentou uma proposta de
alimentação saudável. Através
da música e teatro Salada
de frutas com fantoches, foi
abordado a importância das
frutas, estimulando as crianças
aos bons hábitos alimentares.
Com o Semáforo da
Alimentação, através do lúdico,
foi passada uma educação
alimentar saudável, reduzindo

o desperdício e promovendo
a sustentabilidade. Para o
encerramento do projeto, as
turmas apresentaram no Sexta
em Cena o Teatro: O Grande
Rabanete.

Projeto “Sustentabilidade e Meio Ambiente”
O que podemos fazer para cuidar do nosso planeta? Como
podemos influenciar pessoas sobre nossa responsabilidade
de um mundo melhor? Através do projeto foi possível trocar
experiências com as crianças sobre assuntos tão importantes
para o presente e futuro das mesmas, afinal, nada melhor do
que as crianças tenham esse papel ativo na comunidade em
que vivem. As atividades foram inúmeras, visto que a Unidade
conta com um espaço externo muito rico: por isso, tem sido
possível propiciar às crianças atividades lúdicas ao ar livre,
momentos de interação com o outro e com o meio em que vive,
conviver e aprender sobre flores, insetos, e árvores frutíferas,
e até realizar a construção de uma horta. Como aprender isso
tudo sem mexer na terra, não é mesmo?
Ainda inserido nesse projeto, as crianças realizaram a separação

de materiais recicláveis para confeccionar brinquedos,
instrumentos musicais, aprendendo que não basta reciclar,
é preciso evitar os desperdícios de materiais que podem
destruir o Meio Ambiente e com isso, exterminar uma doença
tão indesejada em nosso meio: a Dengue.
As crianças aprenderam ainda que, se cuidarmos do Meio

Ambiente, teremos um mundo
sustentável, harmonioso e capaz
de receber muitas gerações.
Para o encerramento do Projeto,
as crianças apresentaram um
teatro: A Sementinha.

CEI Célia Aparecida Jordão
Velardi Gaspar
Projeto “Pé de quê?”
Neste trimestre tivemos muitas
alegrias e diversões…No
nosso projeto “Pé de que?”,
as crianças além de plantarem
legumes e verduras na nossa
horta, puderam acompanhar
o desenvolvimento, colher,
degustar e até levar para casa.
Cada etapa foi uma grande
surpresa e a ansiedade pela colheita fez desse momento
mais que especial! Uma verdadeira diversão! As vivências
significativas encorporam e enriquecem nosso Projeto Pedagógico
e os pequenos aprendem se divertindo, garantindo além de
aprendizado memórias afetivas.

Visitas animais
Recebemos duas visitas mais que especiais!! Nossos amigos
coelhinho e pintinho vieram até a nossa unidade educacional
encantar as crianças com seu charme, beleza e sua fofurice.
Não precisa nem falar que essa visita virou uma grande festa!

“Toques pessoais”
Nossa escola está cada dia
mais linda e contamos com
a ajuda de todas as crianças
para isso acontecer! Do cultivo
e cuidado com o nosso jardim,
até a decoração das paredes,
as crianças encantam com
seus registros e a sua alegria
predominante encanta os
nossos corações.
Em cada cantinho é possível
ver o “rastro” feliz das nossas
crianças e isso acalenta a nossa
vida e nos traz paz, leveza e
muito amor.

Explorando os espaços
Os espaços da escola devem ser acolhedores, vivenciados,
experienciados e claro, explorados!! Assim, nossa turminha se
divertiu e aprendeu muitas coisas com os elementos da natureza
e todos os espaços da unidade educacional. Fizeram ainda
um divertido acampamento e até um delicioso piquenique de
frutas!

Embelezando a escola
Com a exploração dos espaços e a intencionalidade das atividades
pedagógicas oferecidas pela equipe educativa, as crianças
criaram e recriaram usando a imaginação e os elementos da
natureza. Sentiram as texturas, fizeram colagens com elementos
que encontraram no chão da escola e reproduziram, dentro
de suas vivências, esses elementos, deixando a imaginação
“rolar” e embelezaram ainda mais a nossa escola.

CEI Senador João de Medeiros
Calmon
Parque Sonoro
Que som é este? O Parque Sonoro
proporciona experiências
que possibilitam explorar e
vivenciar o prazer em descobrir
novos sons através de materiais
recicláveis, sendo assim um
leque de possibilidades para
o desenvolvimento dos bebês
e crianças pequenas.

Sexta em cena
O Projeto Sexta em Cena é de longe um dos momentos de
grande alegria em nossa unidade educacional. Recheado
com incentivos para o desenvolvimento cognitivo, emocional,
expressão oral, expressão corporal e um momento extraordinário
para a interação de todas as crianças.

Parque externo
Ressignificar os espaços da
unidade, faz com que as
crianças tenham uma nova
perspectiva de ação em relação
aos mesmos. Nossa unidade
tem se esmerado para garantir
ainda mais encantamento para
as crianças, dando-lhes ainda
mais possibilidade de vivencias
e criações.

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

Pedidos de oração:
- Gostaríamos de pedir oração pela saúde de uma das nossas
colaboradoras, que Deus possa restaurá-la por completo,
aumentando sua imunidade.
- Pedimos oração pela cidade de São Raimundo Nonato no Piauí,
especialmente pelas nossas crianças e adolescentes e suas famílias.

Motivos de gratidão:
- Queremos agradecer pela reforma da nossa escola (GOE). Deus
tem nos sustentado, através da mantenedora ANA, e tem levantado
novas formas de abençoar nosso trabalho, como a doação da
UNIMED para compra da grama artificial e do parquinho.
- Agradecemos a Deus por todo apoio que a nossa unidade no
Piauí tem recebido, seja de padrinhos ou de voluntários. Muito
obrigado!
- Somos gratos a Deus por termos fechado o mês na nossa unidade
do DIC com um encontro de famílias tão alegre e feliz!

Participe de nossas

Campanhas:
Cadastramento da Nota Fiscal
Continuamos com a campanha da Nota Fiscal Paulista pedindo
para que você cadastre o seu CPF para o ANA Brasil: dessa forma
toda vez que pedir o CPF na nota, parte do valor da suas compras
é doado automaticamente para nós, e destinado à assistência que
prestamos à centenas de crianças, adolescentes e suas famílias.
Confira o passo a passo na imagem abaixo:

Programa de apadrinhamento
Se você quiser contribuir mensalmente com o nosso trabalho, temos
o nosso programa de Apadrinhamento, no qual 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.

