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

Unidade Jardim Santana
Agosto mês da Família e Herança Cultural

Nossas crianças e adolescentes participaram de rodas de conversas
sobre a importância da família e herança cultural, respeito à
diversidade, expressões artísticas de uma nação e construção
da identidade de cada um, passada de geração em geração.

Com a nossa família construímos nossa identidade.
Deus criou o homem a sua imagem e semelhança.

“Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra,
assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos,
e os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos. “

Nosso ANA Santana

Nós vamos transformar
o mundo com nossas
mãozinhas

A Palavra de Deus transforma
o nosso coração (Lc 8,1921) É uma grande graça
fazermos parte da família de
Jesus, sermos família com
Ele, tornarmo-nos cada vez
mais familiarizados com a
vida d’Ele.

Na compreensão que o
ANA Santana é um espaço
de Convívio, brincadeiras e
proteção, nossas crianças
e adolescentes estão
cuidando deste lugar com
todo carinho.

Momento delicia….hummmmmm

Amigos voluntários
Uma Grande família
Recebemos amigos
voluntários da empresa
DHL, tempo precioso de
muitas brincadeiras.
Ninguém jamais viu
a Deus; Se amarmos
uns aos outros, Deus
permanece em nós e seu
AMOR está aperfeiçoado
em nós!!

Atividades esportivas
Desenvolvimento do
convívio social e suas
interações
Sendo assegurado o direito
de brincar e interagir com os
outros, afinal, brincar é coisa
séria!!!

Oficina de arte cultura e artesanato
Cada criança construiu e decorou seu próprio avião de
papel…Nossas crianças viajam no universo da criatividade
e imaginação, e em um futuro repleto de sonhos

Oficina de Hip Hop
Mudaste o meu pranto em
dança, a minha veste de
lamento em veste de alegria,
para que o meu coração cante
louvores a Ti.

Capacitação CEASA
Boas Práticas na Manipulação
dos Alimentos e orientações
importantes sobre segurança
no trabalho

Integração entre as unidade Sociais
Tempo precioso de alinhamento entre as equipes das
unidades sociais ANA Nilópolis, DIC e Santana

Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros
e esses membros não exercem todos a mesma função, assim
também em Cristo nós que somos muitos, formamos um corpo,
e cada membro está ligado a todos os outros. (Ro 12:4-5)

Unidade ANA DIC IV
O retorno das férias foi marcado por muita alegria e diversão
no ANA Dic. As crianças e adolescentes desfrutaram de jogos
grupais de convívio, aprendendo a participar de competições
de forma saudável e criar os próprios jogos.

ANA Dic, em parceria com Ceasa Campinas preza em
oferecer uma alimentação balanceada e de qualidade aos
nossos beneficiários, para isso nossa equipe está sempre
presente nas capacitações. Neste mês participaram da 12°
Capacitação do CEASA - Boas Práticas na Manipulação dos
Alimentos. Orientações sobre melhor aproveitamento dos
alimentos evitando o desperdício e a importância de garantir
a segurança no trabalho seguindo às normas de utilização
dos equipamentos de proteção.

Em agosto retomamos a atividade de beisebol, um momento
divertido de aprendizado, competição e muita risada. Será
que teremos novos torneios em vista!?

Agosto, um mês especial, valorização da família e é claro que
tivemos muitas oficinas com este tema, conhecendo cada vez
mais nossas raízes.

Inclusão digital

Oficina realizada com
dedicação oferecendo
aprendizado, desenvolvimento
da coordenação motora através
de atividades de digitação e
jogos de pensamento rápido,
desenho digital, programa de
digitação, office e muito mais

Oficina de musicalização tem ido além dos espaços da unidade
alcançando corações do público por onde passa.

Palestra sobre Sexualidade com a psicóloga Beatriz Carone, uma
voluntária cheia de conhecimento e entusiasmo para conversar
com nossos adolescentes sobre um tema tão importante, nosso
corpo em mudanças.

Integração Grupo ANA Brasil
um encontro marcado por reencontro dos colaboradores
com troca de experiência. A equipe recebeu uma palavra
motivacional sobre ‘Os desafios da Vida Profissional e
Pessoal Pós Pandemia”; palestra sobre Inclusão e também
a presença da Anhanguera Educacional sobre higiene
bucal e prevenção de doenças bucais, finalizando com essa
parceria da faculdade em receber os colaboradores e seus
familiares para tratamento odontológico.

Nosso encontro de famílias aconteceu durante o mês de
Agosto e nossas mães, avós compareceram para uma tarde
de devocional e aprendizagem. Nossa voluntária Fernanda,
mais uma vez conduziu com excelência esse momento.

Nossos parceiros Loreal realizaram uma ação social no
ANA DIC, onde puderam proporcionar um momento
de cuidado para nossas crianças e adolescentes,
melhorando a autoestima de cada beneficiário. Nossa
total gratidão à Sra. Silmara e toda equipe Loreal.

Em ti me alegrarei e saltarei de prazer;
cantarei louvores ao teu nome, ó
Altíssimo! Salmos 9.2

Unidade Jardim Nilopolis
Mês de agosto chegou com a nossa Integração Grupo
ANA Brasil - um encontro marcado por reencontro dos
colaboradores e troca de experiência. A equipe recebeu uma
palavra motivacional sobre ‘Os desafios da Vida Profissional
e Pessoal Pós Pandemia”; palestra sobre Inclusão e também
a presença da Anhanguera Educacional sobre higiene bucal
e prevenção de doenças bucais.

A unidade recebeu novas colaboradoras e estamos muito
felizes, Camilla Menali Coordenadora Técnica e Ana Maria
Salvador - Educadora de Recreação e Esporte, sejam bem
vindas!

Camilla
Continuamos atendendo
quem mais precisa, com a
distribuição de cestas básicas,
hortifruti, cobertores. Nossa
gratidão aos parceiros:
Mesa Brasil, Comunidade
Esperança.

Ana Maria
Nossa equipe de educadores
participou da Capacitação
SIGM, onde puderam
obter mais conhecimento,
para o preenchimento
dos instrumentais. Nossa
unidade está trabalhando
com responsabilidade com
a prestação de contas.

Nossas cozinheiras
participaram da 12°
Capacitação do CEASA - Boas
Práticas na Manipulação
dos Alimentos. Receberam
orientações sobre melhor
aproveitamento dos
alimentos, evitando o
desperdício. Através de cada
capacitação garantimos
a segurança no trabalho,
seguindo às normas de
utilização dos equipamentos
de proteção.

Nossas atividades socioeducativas foram planejadas e
organizadas de forma coletiva, nosso tema central do mês foi
Família e sua herança cultural, vamos conferir?

Recreação e Esporte

Hip Hop

Atividades Grupais de Convívio Atividades Socioeducativas

Momento da Acolhida

Jogos cooperativos

Nossos espaços foram organizados e nossa maior conquista
foi a conclusão do nosso elevador e escada de emergência.
Seguimos trabalhando a inclusão social.

Nosso mês foi de grandes desafios para nossa unidade, e
seguimos firmes para melhor atender nossas crianças, lembrando
sempre, que não é da vontade do Pai que pereça nenhum
destes pequeninos…

Unidade Piaui
No mês de Agosto, trabalhamos a
temática: As profissões. Apresentamos
suas enormes diversidades, sanando
qualquer tipo de dúvida ou preconceito
que tenham, percebemos a importância
que as profissões simbolizam para a
sociedade. Abordamos as profissões
do passado comparando com as atuais
e conversamos sobre quais profissões
querem seguir. Ressaltando as crianças
e adolescentes, que a melhor carreira
ou a melhor profissão é aquela que
tem a direção e aprovação de Deus.

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

