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

Unidade Jardim Nilópolis
Passeio do RMC com CPV1 e CPV2
No mês de novembro aconteceu o passeio do projeto RMC com
as nossas crianças do CPV1 e 2! O local escolhido 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. Agradecemos ao projeto RMC por esta
parceria!

Mês da Consciência Negra
No mês de novembro foi
trabalhado um importante
tema: a consciência negra.
Momento no qual nossas
crianças e adolescentes
fizeram trabalhos com pintura,
artesanatos, entre outros.
Aprenderam que Deus criou
todos iguais e que fazemos parte da mesma família. Momento
de muito aprendizado!

Atividades
No mês de novembro tivemos também muitas outras atividades
com as crianças e adolescentes. No recorte, trabalhamos
direção e equilíbrio, na pintura trabalhamos comunicação,

sensibilidade e criatividade;
e atividades voltadas para o
fortalecimento de vínculos.
Foram atividades sobre
novembro azul, o uso
consciente da água e o
autocuidado com o tema “a
importância de manter as
mãos limpas”.

Está chegando o Natal!
Neste mês começamos a decoração da nossa unidade para a
chegada do Natal. Nossas crianças ajudaram a preparar os
enfeites e a decoração. Nosso corredor ficou lindo!!

Doações
No mês de novembro, nossas doações continuaram. Toda
semana são entregues kits de hortifruti para as nossas famílias.
O ANA Brasil agradece ao Mesa Brasil e CEASA pelas doações,
o nosso muito obrigado!

Unidade DIC IV
Consciência Negra
Com essa história escrita por uma de nossas crianças, abrimos
este informativo de novembro com o tema “Consciência Negra Somos Todos Iguais!”. Falamos sobre a consciência do respeito
ao próximo, das boas atitudes e do viver em comunidade.

As oficinas deste mês foram voltadas para esse tema. Foi um
tempo de muita alegria e diversão!

Oficina de Informática
Nossos adolescentes estão
aprendendo sobre digitação,
e nossas crianças estão
desenvolvendo habilidades
de desenho, pintura e traços.
Trabalhamos com eles as
habilidades de concentração,
coordenação, raciocínio e a
própria digitação.

Oficina de Artes
Nossas crianças fizeram um brinquedo artístico sobre o tema
proposto e levaram para brincar em casa!

Decoração de Natal
Já começamos a preparar
nossa unidade para o Natal!!
Nossa árvore de Natal foi
confeccionada pelos nossos
usuários! Está ficando lindo!

Doações
Continuamos ofertando alimentos e hortifruti para nossas
famílias através das doações do Mesa Brasil. Essa parceria
tem feito a diferença na vida dessas famílias!

Manutenção da Área Externa
Após longos meses de
espera, conseguimos incluir
nossa unidade no roteiro de
manutenção do Departamento
de Parques e Jardins. O
vereador Rodrigo da Farmácia
foi nosso articulador dentro
da Prefeitura. Nosso muito
obrigado!

Unidade Jardim Santana
Boas-vindas!
É com muita alegria que
damos as boas-vindas à nossa
querida Oficineira de Ballet,
Camila. O Grupo Ana Brasil Unidade Santana, deseja muito
sucesso em sua caminhada
aqui conosco.

Dia das Crianças
A comemoração do Dia das Crianças não acabou, em parceria
com a Empresa Dismotor Comércio de Motores Elétricos
presentamos as crianças com vários brinquedos em uma linda
manhã de sábado e aproveitamos para comemorarmos os
aniversariantes do mês com um bolo delicioso preparado com
muito carinho pela nossa cozinheira Nice.

Atividades Presenciais
O mês de novembro é o mês da Consciência Negra, dedicado
à realização de ações para lembrar e destacar a luta dos
negros contra a discriminação racial e a desigualdade social,
enquanto que o Dia da Consciência Negra é comemorado em
todo país no dia 20 de novembro. Diante desse contexto, o
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV

desenvolveu várias atividades
com o objetivo de levar as
crianças e adolescentes a
refletirem sobre a diversidade
étnico-cultural que cada povo
possui, promovendo o respeito
às diferenças e a valorização
do ser humano e da identidade
cultural de todos os povos.

Doações
Em parceria com a Mesa Brasil – SESC e com apoio da sociedade
civil continuamos a entregar Hortifruti e alimentos para as
famílias que estão sofrendo insegurança alimentar.

Unidade Centro (GOE)
Passeio no Parque
Foi um Mês de muitas descobertas! Passear com a turminha no
parque próximo à escola proporcionou momentos de socialização
e provocou nas crianças curiosidades de descobrirem o que
existe ao redor da escola.

Atividades na escola
Nas atividades realizadas na
escola, estamos enfeitando a
instituição para o final do ano, as
crianças estão confeccionando
com diversos tipos de materiais
não estruturados.

Unidade Píauí
Bíblia e Princípios
No mês de novembro, trabalhamos com as crianças Amigos
da bíblia, e ao mesmo tempo princípios e modo de agir em
concordância com o pensamento cristão, visando a formação
do seu caráter. Abordando os conteúdos programáticos;
Conhecendo a genealogia de Jesus e Refletindo a identidade
cristã. Nesse mês também tivemos a participação das crianças
no congresso de jovens Aviva, na apresentação de um louvor
na igreja.

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
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:
- Pedimos oração pela cidade de São Raimundo Nonato, pelas
nossas crianças, adolescentes e suas famílias.

Motivos de gratidão:
- Na unidade do Jardim Nilópolis agradecemos ao projeto RMC
pela parceria e pela oportunidade dada às nossas crianças!
- No Piauí gostaríamos de expor nossa gratidão a Deus por todos
que de uma certa forma contribuem abençoando esse projeto.

Obrigada por ler o nosso informativo!
Que Deus te abençoe no novo
mês que se inicia.

Participe de nossas

Campanhas:
Destinação do Imposto de Renda
Iniciamos a nossa campanha de Destinação de até 6% do seu
Imposto de Renda para os nossos projetos! A destinação pode ser
feita até o dia 30/12, 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! 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.

