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Nossos atendimentos às famílias de nossas crianças e adolescentes permanecem acontecendo. Segundas, 
quintas e sextas das 09:00 às 13:00 e terças e quartas das 09:00 às 15:00.
Entregamos no mês de Julho 200 cestas básicas e kit de limpeza, danones, peito de peru e hortifruti do Mesa 
Brasil, nosso parceiro em tempos de pandemia para atendermos às famílias das nossas crianças e adoles-
centes. Também foram entregues 150 cestas básicas para famílias da nossa comunidade disponibilizada 
pelo CEASA – Banco de Alimentos e Governo Solidário.

DOAÇÕES
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Com o avanço da pandemia do corona-
vírus alterando nossa rotina de traba-
lho, como forma de manter nossos 
colaboradores ativos e animados, todos 
participaram do treinamento do Convi-
ver para Incluir através de live pelo 
Instagram na própria unidade.

Nossos educadores e oficineiros estão renovando os materiais visuais de suas salas, além da produção de 
vídeos que estão sendo publicados no nosso canal do Facebook.

TREINAMENTO

NOSSAS ATIVIDADES

O GRUPO ANA BRASIL, preocupado com a 
saúde e proteção de seus colaboradores, além 
de máscaras, luvas e álcool em gel, disponibili-
zou também protetor facial à todos que tem 
estado na linha de frente para o atendimento 
de nossos usuários e da comunidade. 

SAÚDE DOS COLABORADORES
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A equipe técnica está participando dos 
cursos “ A elaboração do relatório de 
atividades na concessão e renovação 
do CEBAS” e “ O orientador social e a 
prática cotidiana – A acolhida”, “Sus-
tentabilidade das Organizações da 
Sociedade Civil – Eixo Assistência 
Social” oferecido pela Paulus de forma 
gratuita.

CURSOS PARA A EQUIPE

Nossos educadores e oficineiros estão renovando os materiais visuais de suas salas, além da produção de 
vídeos que estão sendo publicados no nosso canal do Facebook.
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Participe desta Campanha, cadastre seu CPF no Programa Nota Fiscal Paulista e direcione os benefícios por 
2 anos para o GRUPO ANA BRASIL, com essa doação iremos investir cada vez mais em nossas atividades 
com as crianças e adolescentes. Para maiores informações entre no nosso site https://www.anabrasil.or-
g/programa-nota-fiscal-paulista. Veja algumas das atividades:

CAMPANHA NOTA FISCAL PAULISTA

Pensando no bem estar das famílias, recebe-
mos carne bovina, frango e abóbora em cubos 
doado pela CEASA e Banco de alimentos 
deixando mais saborosa e completa a refei-
ção das nossas crianças e adolescentes. Um 
reforço a mais para a saúde dos nossos 
educandos e familiares.

ALIMENTAÇÃO E BEM ESTAR
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Através da doação recebida pela Igreja Assembléia de Deus Ministério Belém em Campinas, em parceria 
com o Programa Pátria Voluntária, pudemos distribuir álcool em gel para as famílias se protegerem neste 
período de pandemia.

PROTEÇÃO E HIGIENIZAÇÃO

A campanha da Igreja do Nazareno Central tem contribuído com a doação de leite, que estão juntos com as 
cestas básicas distribuídas para as famílias. Proporcionando um sorriso a mais nos olhos de quem mais 
necessita!

CAMPANHA - O AMOR FAZ
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O Programa Mesa Brasil/SESC Campinas tem dado uma atenção muito especial para as crianças e adoles-
centes e suas famílias. Através de parceiros enviaram: legumes, verduras, frutas, maionese, queijo, uma 
deliciosa sobremesa de torta holandesa e mousse de maracujá, requeijão, creme de leite, refrigerante, iogur-
te, Flocos Negresco, pão, mortadela, álcool em gel, e pensando no cuidado com a família o  próprio Progra-
ma doou um kit de cestas de alimentos e de limpeza/higiene para cada família, doações essenciais neste 
período de Pandemia.

PROTEÇÃO E HIGIENIZAÇÃO - Mesa Brasil
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Infelizmente ainda estamos em quarentena devido a pandemia do  coronavírus – Covid 19,  porém nossas 
ações  para beneficiar as  famílias  em situação de vulnerabilidade não param!

Neste mês de julho, nós aqui do ANA Centro continuamos com as entregas das cestas básicas e kits de horti-
fruti enviados pela  Secretaria Municipal de Educação junto ao Ceasa,  também entregamos mais três cartões  
alimentação  Sodexo no valor de R$200,00, liberado pela Fundação Feac. São contribuições que tem auxiliado  
muito estas famílias neste momento  que estamos  passando... O nosso “Muito Obrigado” a todos que tem  
contribuído e estamos torcendo para que esta fase difícil passe logo!

NOSSAS AÇÕES
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Nossos contatos com as famílias e as crianças através dos grupos de whatsapp , também tem sido gratifican-
te. Fazemos as interações dentro dos grupos e as famílias tem participado através de mensagens , vídeos e 
fotos da rotina das crianças em casa , estamos com muita saudades e tem sido bom essa interação!

ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS
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No mês de Julho às reformas foram concluídas e a unidade se encontra pronta para o retorno das atividades. 
Salas de atividades prontas, placas de identificação, cozinha e refeitório devidamente organizado, seguindo 
protocolo sanitário municipal. 

Recebemos doação de grama, onde toda a área exter-
na, está recebendo o plantio. 
Através da organização e reforma da unidade, a comu-
nidade também fez a sua parte, tínhamos anterior-
mente uma área externa, onde a mesma servia para 
descarte de entulhos e lixos, observamos o cuidado da 
comunidade em manter o local limpo e com placas de 
identificações.

REFORMA CONCLUÍDA
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Durante o mês, realizamos entrega de 
cestas básicas, álcool em gel, ovos, 
salsichas e produtos de higiene pessoal, 
onde conseguimos atender 60 famílias. 

NOSSAS AÇÕES

Fomos contemplados com fraldas e 
carrinhos de bebe, da Equipe de Opera-
ções, do Shopping Campinas, onde 
famílias foram beneficiadas com essa 
doação. 

DOAÇÕES
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Recebemos a visita das Profissionais Rede Socioassistencial, Lucilaine de Oliveira, Coordenadora do (CRAS) 
Centro de Referência de Assistência Social (Leste) e Maria José Tofolionde Coordenadora do (DAS) Distrito de 
Assistência Social (Leste), onde foi apresentada a unidade, e oferecemos um café da manhã, trocando experi-
ências em uma manhã produtiva. Contamos também com a presença do presidente da ANA, o senhor Osval-
do Bueno, juntamente com nossa coordenadora administrativa Viviane Matiolli.

APRESENTAÇÃO DA UNIDADE

Nesta última semana, a equipe partici-
pou do curso online, sobre medidas de 
prevenção para o controle da pandemia 
de Covid-19 e proteção de funcionários e 
usuários. (Covid-19), www.covid-19.-
campinas.sp.gov.br, onde protocolos de 
prevenção estão sendo adotados para 
um atendimento seguro.

CURSO ONLINE
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Durante esse período de pandemia mantivemos a parceria com a Prefeitura Municipal de Campinas, no 
qual foram distribuídos Cestas básicas, kits de hortifrúti, margarina e pães de queijo para as famílias 
carentes que se encontravam em situação de pobreza e/ou extrema pobreza e para as famílias que devido à 
pandemia perderam seus empregos. Mantendo sempre os devidos cuidados e ofertando máscaras como 
incentivo ao uso e proteção de si mesmo e do próximo realizamos essas entregas semanalmente durante 
todo o período de isolamento social

DOAÇÕES E ATENDIMENTO

Para todas as crianças da nossa unidade foram entregues kits de materiais pedagógicos e para as crianças 
de 3 a 5 anos, foram entregues também um Kit de Leitura com livros diversos e dicas super legais para 
realizarem atividades em família, além das sugestões nas redes sociais do Grupo Ana Brasil ao qual dispo-
nibilizam ideias criativas e fáceis, vídeos, músicas, artesanato, etc.

Durante todo o período de isolamento social o Cei João de Medeiros Calmon manteve o atendimento total a 
nossa comunidade educacional, estando prontamente a disposição para tirar dúvidas e manter a parceria 
entre escola x família, acreditando que em breve tudo isso passará e logo teremos nossas crianças de volta 
para alegrar a nossa unidade e trazer mais amor  para o nosso coração.

DOAÇÕES E ATENDIMENTO
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Em parceria com a secretária da educação a CEI Pierre Weil organizou-se para atender a comunidade 
escolar, priorizando a segurança de todos e atendendo as normas de distanciamento Social, foram insta-
lados dispenser de álcool gel na entrada e todo acesso foi controlado.

ATENDIMENTO

Desde do mês de abril, estamos juntamente com a 
secretária da educação, auxiliando na distribuição de 
cestas básicas mensalmente e hortifrutis quinzenal-
mente, são mais de 150 familias em situação de vulne-
rabilidade atingidas pelos efeitos da pandemia, que 
através do trabalho do Coordenadoria de nutricão 
escolar e  realizado por nossa unidade estamos supri-
do um pouco dessa necessidade.

ENTREGA CESTAS BÁSICAS E HORTIFUTIS
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A equipe Pierre Weil, formulou um vídeo expressando para as crian-
ças e suas famílias, o quanto sentimos sua falta e que estamos torcen-
do para que tudo termine bem.

NOSSOS CORAÇÕES ESTÃO COM 
NOSSAS CRIANÇAS

No mês de Junho fizemos a distribuição de um kit de leitura, para as crianças matriculadas no agrupamen-
to 3, as famílias ficaram muito felizes, pois auxiliou na rotina das crianças em casa e integrou a família nas 
atividades pedagógicas de leitura e contação de história.

TRABALHO DE LEITURA PARA O AGRUPAMENTO 3

Entregamos a formula infantil enviada pela coordenadoria de alimentação escolar, a nove crianças menores 
de até 11 meses para complementar a sua alimentação

DISTRIBUIÇÃO DE FORMULA INFANTIL 1 E 2

R. Mônica Silveira Pisani, 155, Jd. 
Vista Alegre - Campinas/SP 
Tel.: (19) 3226-9645
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Pintura externa e internas das dependências da CEI Pierre, Aquisição de brinquedos novos e colchonetes.

PREPARO PARA O RETORNO DAS AULAS

R. Mônica Silveira Pisani, 155, Jd. 
Vista Alegre - Campinas/SP 
Tel.: (19) 3226-9645
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Estamos entregando cestas básicas e kit hortifruti quinzenalmente 
para as famílias, a fim de auxiliá-las nesse momento de pandemia. 
Vale salientar, que os mesmos são de grande valia, temos recebido 
muitos feedbacks de agradecimento, pois estamos vivendo momen-
tos incertos e instáveis.
 

ENTREGA DE DOAÇÕES

Entregamos leite as crianças menores de 1 ano. A intenção 
é enriquecer a alimentação dos pequenos.

DOAÇÕES DE LEITE

O acolhimento às famílias é primordial. Nesse momento, 
atendemos as famílias por telefone e presencialmente. O 
objetivo desses encontros muitas vezes é atualização de 
telefones, informações sobre retorno e sugestões de ativi-
dades.

ATENDIMENTO

Houve a entrega do Kit território da leitura para o Agrupa-
mento III, com o objetivo de instigar o hábito de leitura e 
inserir na rotina das famílias uma opção de atividade.

KIT PARA AS CRIANÇAS
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Projeto escolhido para ser trabalhado com as crianças no inicio do ano, cujo mesmo, objetivou possibilitar 
com que elas fizessem uma viagem pelo tempo passado, o presente e o futuro. Além de trabalhar tanto fatos 
históricos, quanto fatos da vida das mesmas, para que elas pudessem se apropriar da importância da história 
passada, para o tempo presente. 
Com o objetivo de tornar essa experiência para as crianças a mais próxima possível da realidade, além das 
rodas de conversa e trocas de saberes e conhecimentos entre as crianças e as professoras, as mesmas trans-
formaram a Casa do Tarzan (localizada no parque da escola), numa caverna da idade da pedra. 

PROJETO: “QUANTO TEMPO O TEMPO TEM”

As atividades realizadas durante essa temática buscou apresentar as crianças o mosquito da Dengue - Aedes 
Aegypti, bem como, realizar com elas práticas educativas de combate ao mosquito, conscientizando e refor-
çando junto às mesmas sobre a importância dos cuidados que devemos ter no combate à dengue dentro e fora 
de nossas casas.

INCENTIVO AO COMBATE DO MOSQUITO DA DENGUE – 
PROJETO: “XÔ DENGUE”.
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A solidariedade se tornou uma das principais armas nessa pandemia, onde a nossa escola, no mês de Maio, 
foi contemplada por uma grande ação solidária. 

A escola recebeu a doação de 140 cestas básicas, as quais foram doadas por amigos voluntários. Os mesmos 
não quiserem ter seus nomes divulgados. No entanto, essa ação, deu-se a partir de atitudes dentro da classe 
médica e estendeu-se à outras classes, dentre elas: policiais, empresários e a ONG Amigos Beija-flor localiza-
da em São Paulo.

As cestas básicas foram selecionadas pela equipe Gestora para serem cedidas às famílias com casos de 
vulnerabilidade social, onde os responsáveis encontravam-se sem nenhuma renda familiar. Além da doação 
de cestas básicas, a Equipe gestora da escola, estendeu a ação solidária e arrecadou roupas, sapatos, coberto-
res e mantas de crianças e adultos, para serem doadas às famílias com casos de extrema pobreza.

DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E ROUPAS E ACESSÓRIOS

R. João da Rocha , 14 - 
Residencial São José - 
Campinas/SP
Tel.: (19) 3291-1767
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CEI MIDORI HAMAMOTE - Av. Elza Terosso Alita, 
29 - Vila Abaeté |  Campinas/SP 

CEI REV. BERNHARD JHONSON JR. - R. Cynira 
Apparecida Tange Mattos, 51 - Parque Eldorado | 
Campinas/SP

CEI JOÃO BATISTA NARDI NETO: R. Rafael  de 
Paula Oliveira, 93 Jardim Stella | Campinas/SP

Com muita alegria informamos que o Grupo ANABRASIL/GOE cresceu esse ano! Em 16 de Março, através do 
chamamento público realizado pela Prefeitura de Campinas e Secretaria Municipal de Educação, assumimos 
a gestão de mais 3 unidades educacionais na região Sul, CEI Bem Querer João Batista Nardi Neto (Jd. Stella),  
CEI Bem Querer Proª Midori Hamamoto (Jd. Abaeté) e CEI Bem Querer Rev. Dr. Bernhard Johnson Jr. (Pq. 
Eldorado). Aumentamos nosso atendimento para mais 740 crianças/mês e mais 114 colaboradores agora 
fazem parte de nossa equipe.

NOVAS UNIDADES
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Nesse tempo de enfrentamento por conta do Coronavírus, a Secretaria Municipal de Educação juntamente 
com as Unidades Educacionais administradas pelo Grupo Ana Brasil tem prestado serviço de atendimento às 
famílias da creche, entregando semanalmente cestas básicas, kit de hortifrutigranjeiro, potes de margarinas, 
pacotes de pães de queijo, fórmula infantil, além de uniforme escolar, kit Escolar contendo materiais para 
pintura e sugestões de atividades lúdicas para serem realizadas em casa com a família, kit de brincadeiras da 
Palavra Cantada e kit de livros para leitura para as crianças de 3 a 5 anos. 

O Grupo ANABRASIL não tem medido esforços para manter contato com as famílias e colaboradores através 
de redes sociais, deixando fotos, vídeos, sugestões de atividades, músicas, brincadeiras para as famílias e 
crianças, visando que a permanência do vínculo entre família e escola continue existindo, visto que sem essa 
parceria o bom trabalho não teria como existir e também permitindo que as famílias sintam-se abraçadas 
neste momento de grandes desafios. Para nós, como unidade educacional tem sido muito gratificante poder 
de alguma forma estar presente e ajudar as famílias da comunidade local da qual fazemos parte de maneira 
efetiva.

DOAÇÕES

ATENDIMENTO

CEI MIDORI HAMAMOTE - Av. Elza Terosso Alita, 
29 - Vila Abaeté |  Campinas/SP 

CEI REV. BERNHARD JHONSON JR. - R. Cynira 
Apparecida Tange Mattos, 51 - Parque Eldorado | 
Campinas/SP

CEI JOÃO BATISTA NARDI NETO: R. Rafael  de 
Paula Oliveira, 93 Jardim Stella | Campinas/SP


