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Seguimos com nossos atendimentos 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.

Começamos a gravar vídeos com diversos conteúdos (oficinas e atividades) para os nossos usuários. A finali-
dade é fortalecer os vínculos entre nós, eles e seus familiares! Preparamos uma gincana online com a partici-
pação das famílias!

NOSSAS ATIVIDADES

ESTAMOS COM NOVIDADES!

O Dia dos Pais foi especial este ano! Preparamos um kit 
com cartão, bombom e versículo para todos os pais.

DIA DOS PAIS
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Foi bem gratificante ver a alegria dos pais 
que receberam o cartão preparado pelo 
seu filho com tanto carinho. As famílias 
nos enviaram fotos e vídeos desse 
momento tão especial!

Convidamos um aluno para gravar uma linda 
canção e fizemos o sorteio de alguns brindes. 

DIA DOS PAIS
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Nosso trabalho não para! 
Continuamos nas entregas de cestas para usuários e comunidade. As famílias da comunidade estão rece-
bendo cestas, através do programa Viva Vida. 

O Mesa Brasil também tem sido nosso parceiro nesse momento, doando hortifruti e álcool gel às nossas 
famílias.

ENTREGA DE DOAÇÕES E CESTAS BÁSICAS
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Recebemos novamente uma doação especial de ovos e salsichas para complementar e rechear mais os 
pratos das famílias.

REFEIÇÃO REFORÇADA

Mais um mês com o nosso parceiro Programa Mesa Brasil/SESC Campinas, repassando as doações de pães, 
mortadela fatiada, frutas e verduras mistas para colorir e nutrir a mesa das nossas famílias. Essa ajuda 
semanal faz com que possamos caminhar mais um pouco em busca de superação diária nesse período de 
pandemia do Covi-19.

PARCEIRO ATIVO - MESA BRASIL 
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A Fundação FEAC está realizando a campanha “Não Se Cale” com o objetivo de trazer a tona a questão das 
desigualdades socias e violações de direito que estão agravadas com a pandemia da Covid-19. Nós estamos 
participando desta campanha distribuindo as máscaras para as famílias e comunidade e contribuindo 
para uma causa tão importante.

CAMPANHA NÃO SE CALE 

Nossa equipe está trabalhando de uma forma diferente para se adequar aos dias que estamos vivendo em 
isolamento social. Um grande empenho tem sido feito para criar atividades educativas através de vídeos 
divertidos e contatos através de aplicativos de mensagens instantâneas, para que nossas crianças e ado-
lescentes possam aprender e interagir com os educadores, suas famílias e amigos.

NOSSAS ATIVIDADES



Informativo Grupo ANA Brasil:
Unidade DIC IV
Orgão Informativo  - Distribuição interna - Agosto 2020

R. Ibrantina Cardona, 386 - Dic IV  
Campinas- SP | 13054-513
Tel.: (19) 3367-4536 | (19) 3367-4534
dic@anabrasil.org

Recebemos cestas básicas do Programa Alimento Solidário do Governo do Estado de SP para que, desta 
forma, possamos dar continuidade na distribuição de alimentos para as nossas famílias, suprindo a des-
pensa por mais um tempo e renovando as esperanças dos que mais necessitam!

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES
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Neste mês de agosto, continuamos em casa cumprindo a quarentena e se cuidando contra a pandemia. A 
nossa escola tem trabalhado em forma de escala com alguns funcionários para estar sempre pronta em 
atender e auxiliar todas as famílias, e principalmente aquelas  em situação de vulnerabilidade. 

Nossas entregas de cestas básicas e  kits de hortifrutti  doados pela Secretária Municipal de Educação/Ceasa 
continuam, e temos procurado auxiliar as famílias da melhor forma possível sempre!

Temos interagido com as crianças e famílias de uma forma muito proveitosa, através dos grupos de what-
sapp. As professoras tem postado vídeos com atividades fáceis de se fazer em casa, e as famílias tem posta-
do as atividades feitas e também um pouco da rotina das nossas crianças nesse tempo de distanciamento 
escolar.

ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS

ATIVIDADES
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Nossa unidade está pronta para a retomada das atividades, assim que possível, e seguindo os protocolos 
sanitário municipal. Nosso Plano de Trabalho, também passou por adequações e reorganizamos nossas 
oficinas para um atendimento online de qualidade. Os educadores da unidade passaram por treinamentos, 
onde organizaram todas as atividades online. 

Iniciamos um jornal local, com informações online, para as famílias e usuários, trazendo sempre temas 
atuais. Nossa cozinheira iniciou orientações online, onde ela traz sugestões de receitas, e dicas de cozinha. 
Nossas famílias foram contempladas com doações de frutas, legumes, verduras do Mesa Brasil, onde sema-
nalmente recebemos e encaminhamos. 

ESTAMOS NOS ORGANIZANDO!

DOAÇÕES E ATENDIMENTO
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Uma de nossas mães atendidas, esta gravida e 
foi contemplada com um berço, colchão e 
lençóis. Nosso doador foi o sr. Osvaldo Bueno, 
presidente do ANA, e a família agradece a 
doação. 

O ANA faz aniversário, e nossa educadora Ana Maria Salvador, juntamente com a coordenadora 
técnica Juliana Sampaio, participaram das gravações do vídeo de comemoração, para a equipe foi 
uma honra. 
Pastor Aguiar Valvassora, fundador do ANA, Pastor titular da Igreja do Nazareno Central de Campinas 
Flavio Valvassora e nosso presidente Osvaldo Bueno estiveram presentes em um momento tão espe-
cial. “Toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Deus.”

DOAÇÕES

GRAVAÇÕES DE COMEMORAÇÃO 
DO ANIVERSÁRIO DE 35 ANOS 
DO ANA BRASIL
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A equipe do ANA Santana, participou de várias capacitações, no mês de Agosto, sempre visando um melhor 
atendimento para nossas crianças. Tivemos atividades encaminhadas para nossos usuários, sempre de 
maneira online, vídeos, músicas, oficinas de artesanato, brincadeiras e informações com temas atuais. A 
equipe preparou uma mensagem para a comunidade em meio ao período difícil de pandemia, onde muitas 
pessoas se encontram sem esperança.

GRATIDÃO
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NOSSAS ATIVIDADES

COMEMORAÇÃO ANIVERSÁRIO JULHO

ENTREGA DAS CESTAS BÁSICAS - JULHO

A equipe do ANA Santana, participou de várias capacitações, no mês de Agosto, sempre visando um melhor 
atendimento para nossas crianças. Tivemos atividades encaminhadas para nossos usuários, sempre de 
maneira online, vídeos, músicas, oficinas de artesanato, brincadeiras e informações com temas atuais. A 
equipe preparou uma mensagem para a comunidade em meio ao período difícil de pandemia, onde muitas 
pessoas se encontram sem esperança.
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ENTREGA DAS CESTAS - AGOSTO

SOPÃO SOLIDÁRIO


