
Informativo Grupo ANA Brasil:
Unidade Jd. Nilópolis
Orgão Informativo  - Distribuição interna - Agosto 2020

R. Ana Arruda de Camargo, 344 - 
Jardim Nilópolis 
Campinas- SP | 13088-820
Tel.: (19) 3256-6305 | (19) 3256-6303
jdnilopolis@anabrasil.org

Nossos atendimentos continuam em horários especiais durante o período de pandemia: Segundas, quintas 
e sextas das 09:00 às 13:00 horas e terças e quartas das 09:00 às 15:00 horas.
Segue os nossos novos canais de comunicação através do celular e WhatsApp: Coordenação: (19) 98173-7788 
| Serviço Social: (19) 99968-0104

Somos um ponto de distribuição de Cestas Básicas do Banco de Alimentos. Temos sido apoio para as famí-
lias nesse tempo de pandemia com as entregas de cestas para as famílias da cadastradas através do Aplica-
tivo Viva Vida. 

Nosso parceiro Mesa Brasil, continua fazendo a diferença na vida das nossas famílias e crianças! Dessa vez 
ele nos entregou doações de Sorvete, Bolachas, Filezinho de frango, chocolates e álcool em gel, além das 
frutas e verduras. Foi uma alegria para os nossos usuários!
Gratidão por essa parceria!  

O TRABALHO NÃO PODE PARAR

DISTRIBUIÇÃO CESTAS BÁSICAS

MESA BRASIL
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Algumas crianças e adolescentes aceitaram o Desafio do Kung Fu e enviaram seus vídeos fazendo as ativi-
dades! Eles receberam uma linda camiseta da Academia Shaolim Chan.  Parabéns à todos que participaram!

DESAFIO DO KUNG FU

Depois de quase 6 meses de isolamento social em razão da pandemia pelo Covid-19, realizamos o “1º Encon-
tro com as Famílias” com o intuito de estarmos mais próximos e conhecermos melhor suas reais necessida-
des. 
Convidamos três famílias seguindo os todos os protocolos de segurança e foi um tempo muito especial!

Ao final, cada família 
levou para casa um 
lindo porta retrato 
confeccionado por 
eles.
Juntos mesmo separa-
dos, estamos cons-
truindo uma nova 
forma de aproximação 
com nossas crianças e 
adolescentes do Ana 
Nilópolis!

1º ENCONTRO COM AS FAMÍLIAS
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Nossa instituição recebeu a doação de uma cesta básica através da Campanha Solidária “Minha pesquisa 
Vale Ouro” com a pesquisa “Chega de Psiu”, onde um grupo de alunas do Colégio Culto a Ciência de Campi-
nas foram aprovadas para a próxima fase. A aluna Sabrina, moradora do bairro, por conhecer a seriedade da 
nossa instituição nos escolheu para entregar a cesta montada pelos próprios alunos!

DOAÇÃO

No dia 19 de Setembro comemoramos o Dia do Educador Social. Parabéns a todos os educadores que não 
tem medido esforços mesmo em tempo de isolamento social, e estão fazendo o melhor para nossas crianças 
e adolescentes. Todos os educadores receberam uma linda lembrança da nossa Coordenadora Marcia. 

DIA DO EDUCADOR
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Tivemos o privilégio de receber exemplares do Livro: “Eu não vou perturbar a sua paz – Dialética sobre 
Cultura de Paz e Altruísmo” a autora Eliane Jocelaine é secretária Municipal de Assistência Social de 
Campinas, o livro traz a afirmação que não há paz sem direitos humanos, importante contribuição para 
uma sociedade coerente e dedicada ao próximo.

LANÇAMENTO DO LIVRO: EU NÃO VOU PERTURBAR SUA PAZ

Nesse mês as doações do Programa Mesa Brasil/SESC Campinas, foram pães, frutas e verduras mistas, 
macarrão, fubá e deliciosas guloseimas como salgadinho, bolacha, bebida láctea e um delicioso sorvete, 
trazendo nutrição e sabores para as refeições das nossas famílias.

PARCEIRO ATIVO – MESA BRASIL
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Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio, durante esse mês 
enviamos vídeos, mensagens e bate papos para conscientizar nossos educandos e suas famílias, bem 
como evitar seu acontecimento, principalmente durante esta Pandemia do COVID 19 que com o isolamen-
to social, muitas vezes provoca solidão e tristeza, e é importante saberem que não estão sozinhas e que 
existem caminhos para lidar com o sofrimento.

SETEMBRO AMARELO
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Neste mês realizamos entrega de máscaras para idosos do nosso território, esta campanha é organizada 
pela FEAC em parceria com Itaú, agradecemos esta ação que contribui com a proteção de nossos idosos.

CAMPANHA TODOS PELA SAÚDE

Comemoramos com muita alegria o dia do educador social e da bailarina em Setembro e o dia do psicólo-
go (27/08), agradecemos o empenho destes profissionais nas ações com nossos educandos e suas famílias. 
Parabéns!

COMEMORAÇÕES ESPECIAIS
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Nosso mês começou com muitas atividades e ações em prol de nossas crianças e adolescentes. Tivemos 
nosso primeiro Drive Thru, onde nossos usuários passaram pela unidade, recebendo um kit com livros, 
materiais de pintura, atividades, materiais de higiene pessoal e canecas personalizadas do Grupo Ana Brasil. 
Foi um momento de alegria para todos, a entrega foi realizada de uma maneira lúdica e criativa.

O mês de Setembro está sendo dedicado à prevenção do suicídio, e 
nós iniciamos com o tema: “Equilibrando as emoções”. Estamos 
tratando o assunto de uma maneira lúdica e divertida, através de 
vídeos, músicas e informações sobre o assunto. A cada semana as 
crianças e adolescentes recebem de forma online, informações 
sobre as emoções e dicas de atividades físicas que que servem 
como apoio ao tratamento.

NOSSAS ATIVIDADES

SETEMBRO AMARELO
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Recebemos doações de cestas básicas para aten-
dermos as famílias e com a doação atendemos 
setenta e cinco famílias. Semanalmente recebemos 
doações de frutas e verduras do parceiro Mesa 
Brasil, onde atendemos as necessidades das nossas 
famílias.

DOAÇÕES

Nossa equipe está inspirada a alcançar voos mais altos, nossos colaboradores iniciaram novos cursos de 
Graduação e Extensão. Entre eles estão: Educador André Lopes Licenciatura Plena em Pedagogia, Educadora 
Ana Maria Salvador – Pedagogia Social e Gestão em Projetos Sociais, Assistente Social Jenifer Lima – 
Gestão e Organização do terceiro Setor e Projetos Sociais, Coordenadora Técnica Juliana Sampaio – Gestão e 
Organização da Escola com Ênfase em Coordenação e Orientação Escolar. 

ALCANÇANDO VOOS MAIS ALTOS

Iniciamos uma campanha para arrecadação de 
brinquedos para o dia 12 de Outubro e as doações 

estão chegando a todo vapor, mas ainda falta você 
nos ajudar com um brinquedo ou jogos para nossas 

crianças e adolescentes, faça parte você também!

ARRECADAÇÃO DE BRINQUEDOS
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E mais um mês está indo embora e nós continuamos em distanciamento nos guardando da pandemia do 
coronavírus. Pra nós tem sido muito difícil o distanciamento, mas não estamos totalmente parados, pois 
através dos nossos gupos de Whatsapp e do Facebook, estamos mantendo o nosso vínculo com as crianças 
através dos vídeos gravados com contação de histórias e atividades lúdicas, para alegrar e instigar a imagi-
nação das nossas crianças! E nossa proximidade com as famílias continuam com todo prazer, através das 
doações da Secretaria Municipal de Educação/Ceasa e temos tido um retorno satisfatório e de muita gratidão 
por parte deles! Enquanto isso, continuamos em casa nos protegendo e aguardando pela volta dos dias de 
alegria em nossa escola!

NOSSAS ATIVIDADES


