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 Fechar as portas que sempre estiveram abertas para
receber as famílias. Fechar os braços que sempre

estiveram abertos aos abraços. 
 

 Assim começamos o ano de 2020. Quem estava
preparado? O que parecia um filme de ficção logo se
tornou realidade. E essa realidade foi tomando conta

do ano. 
 Mas os bons marinheiros não abandonam seus

navios. E nossa missão estava lá, gritando na nossa
frente: acolher, educar, alimentar. 

 
 E foi o que fizemos. Arregaçamos as mangas e

fomos em frente. Nos adaptamos. As crianças não
podiam ir às creches, mas as creches foram às

crianças: aulas à distância, contação de histórias on-
line, envio de sacolas brincantes para as casas das
crianças. E mais do que isso: alimentos a todas as

nossas famílias. Foram mais de 8 mil cestas básicas
distribuídas durante todo ano. 

 
 Trabalho não faltou: diretoras e equipe de

professores através de muita criatividade e esforço
acolheram nossas crianças e adolescentes mesmo à

distância; voluntários se mobilizaram em dar suporte
psicológico às famílias e colaboradores; conselheiros

e voluntários captaram incessantemente recursos
para as cestas básicas. Uma verdadeira rede de apoio

se formou para que a gente pudesse trazer para
vocês agora o que foi o nosso ano. E podemos dizer

com orgulho: somos Criança Brasil. 
 

 Apresentamos a vocês nosso relatório 2020. 
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Amigos,

Ficamos mais fortes nestes tempos difíceis!
Nos tornamos melhores, mais atentos, mais

dispostos a colaborar com quem mais precisa.

E o que posso dizer a todos: GRATIDÃO!

ÀS PROFESSORAS
ÀS DIRETORAS

AOS FUNCIONÁRIOS
AOS VOLUNTÁRIOS

AOS DOADORES, conhecidos e anônimos.

GRATIDÃO pela oportunidade de termos, juntos,
com força e determinação, ajudado às famílias de

nossas 841 crianças, distribuindo 8.000 cestas
básicas e ofertando apoio psicológico neste

momento de tantas incertezas.  
Conseguimos, também, deixar nossas unidades

prontas para o retorno seguro de nossas crianças.
Esse tempo difícil vai passar e poderemos nos

sentir gratos e alegres por fazer parte da história
de cada família.

Somos CRIANÇA BRASIL e somos a esperança de
um futuro melhor.

Sempre com muito amor no coração!

Carlos José Kitz
Voluntário
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 Somos uma organização social sem fins
econômicos com Certificado de Entidade

Beneficente de Assistência Social (CEBAS),
inscrita no Conselho Municipal de Assistência
Social (COMAS) e no Conselho Municipal dos

Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA)
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Nossa missão
 

Entendemos a importância do período da infância e
da adolescência para a sedimentação dos valores morais e
sociais e, por isso, nossa missão é contribuir com as famílias

de baixa renda em São Paulo na educação, cuidado e
alimentação de suas crianças e adolescentes, formando

cidadãos.

 
Respeito

Ética
Transparência
Solidariedade
Acolhimento

Valores



  Fundada em 1987 como União dos Moradores
da Favela do Jardim Panorama, assumiu a primeira

creche com 20 crianças. 

 
 Em 1997 já com a segunda creche no Real
Parque, torna-se Associação Criança Brasil,
desvinculando o trabalho social do trabalho

educativo. 

 
 Hoje são 7 unidades entre CEI - Centro de

Educação Infantil e CCA- Centro para Crianças e
Adolescentes, acolhendo mais de 850 crianças e

adolescentes 
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   Neste ano de creches e CCAs fechados
tivemos que manter as atividades à distância.

Com a ajuda da tecnologia e um esforço coletivo
de troca de conhecimentos e informações,

cumprimos o calendário pedagógico.
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    Diariamente as professoras postaram sugestões de
atividades como brincadeiras de cabana, esconde - esconde,
brinquedos com objetos de largo alcance e com caixas, etc.

Também foram propostas diversas atividades que
proporcionaram momentos de interação e brincadeiras das

crianças com seus familiares, tais como criação de desenhos,
histórias contadas e músicas tocadas.  
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Como forma de cuidado e pensando que
alguns bebês e crianças pudessem não ter
vivenciado as propostas enviadas para as

famílias, a equipe pedagógica confeccionou
uma Sacola Brincante. A sacola continha a

produção de algumas propostas de
brinquedos/brincadeiras que foram

sugeridas durante esses meses de pandemia
e foram entregues às famílias sob olhares

curiosos e emocionantes



     A equipe dos CCAs realizou atendimento remoto
através de videoaulas diárias, envio de propostas impressas e
propostas interdisciplinares, além de envio de livros da nossa

biblioteca. Todas as atividades foram planejadas pelos
orientadores socioeducativos. 

 As aulas de HipHop, que são sucesso entre os usuários,
continuaram de forma remota. 

 
 Assim que possível, em um trabalho colaborativo, os usuários

iniciaram a revitalização das salas de informática e de esportes.
Sempre pensando nos cuidados que todos deverão ter no

retorno. 
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Essa foi a palavra que mais se destacou em tudo que fizemos
esse ano. 

 
Acolhimento psicológico, adaptação de conteúdos para que as

crianças e adolescentes pudesse realizar as atividades usuais
remotamente  e distribuição de cestas básicas fizeram parte do

acolhimento que pudemos oferecer.
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“Criança Brasil”
Que Brasil é esse?

Que Criança é essa?
Que Mundo é esse?

Atravessamos o momento mais complexo de nossas vidas e, cada
dia é uma nova aprendizagem.

Emoções semelhantes passam por todos nós como: o medo, a
angústia, o pânico, a solidão, o ressentimento, a saudade, a

incerteza, a falta, a gratidão, o desemprego, o desamparo, a fome,
a separação, a união, enfim......muita coisa a ser vivida e sentida.
Como é possível atravessar esse período com a certeza de que

nada foi em vão?
A escuta atenta de inúmeros corações transbordantes trouxe

possibilidades tão extraordinárias que surpreendem cada dia mais.
Das diretoras, das coordenadoras, das educadoras e

principalmente da comunidade uma voz foi muito forte: estamos
vencendo essa batalha, com a certeza de que muitos dos nossos

valores, se transformaram.
Sonhos parados puderam ser ativados;

Desejos contidos, vieram para as conversações;
Cuidados pessoais, viraram “a bola da vez” e................., mais do

que tudo, o agradecimento de ter surgido um tempo, nunca antes
considerado.

As famílias aproximaram-se mesmo sendo a distância;
Os filhos puderam ser vistos com novas lentes;

Os relacionamentos tiveram que ser examinados com a delicadeza
de um cirurgião;

Fazer parte desta jornada com pessoas tão diferentes e ao mesmo
tempo tão iguais, é um privilégio pois, em todas as oportunidades

em que estivemos refletindo sobre A Pandemia só emergiu o bom,
a experiência, o aprendizado, a vontade de estar diferente nesse

novo mundo. 
 Para essa linda equipe e 
Para esses valorosos pais

Muito obrigada por me permitirem fazer parte desta intimidade
 

Com Carinho,  Ivania  
                            (terapeuta voluntária e conselheira Criança Brasil) 



 
 Durante todo ano contamos com acolhimento psicológico

oferecido pelas voluntárias Ivania Pimentel e Ana Morais e pela
psicóloga contratada Estefani Costa.

 
 Elas atenderam tanto as famílias quanto colaboradores. 

 A psicóloga Estefani realizou semanalmente o “bate papo com a
Psi”, com dicas de como manter a saúde mental e ajudar as

crianças a enfrentar esse momento de pandemia. 
 As voluntárias Ivania e Ana atenderam as famílias e os

colaboradores em um trabalho que foi fundamental para acolher e
diminuir a vulnerabilidade emocional a que estavam expostos. 

 Foram organizados encontros virtuais, alguns com a participação
das famílias. Momentos importantes para expor angústias, ser

ouvido, e receber apoio. 
 

 Podemos dizer que foi um trabalho de excelência realizado pela
Associação Criança Brasil e nos sentimos muito aliviados em poder

dar esse alento necessário em um momento tão sensível.
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Regiane Becker
 

“Chefa, Obrigada pelo
cuidado, gostei muito do

encontro com a psicóloga,
principalmente deste olhar

que teve com
gente...realmente a mulher
quer dar conta de tudo e de

todos...brigaduuu”

Elaine Cristina
 

"Obrigada meninas
Diane/Marli  e Associação

Criança Brasil pelo cuidado
conosco, foi muito bom ouvi-

las. Me senti bem melhor
depois daquela conversa que a

Marli teve com a gente acho
que vcs lembram e hoje me

senti melhor ainda. Marli sinta-
se abraçada fortemente por

mim."



Em 03 de fevereiro de 2020 a Criança Brasil abriu a porta
para mim, abracei a oportunidade com coração, pois desde
o momento da entrevista eu me senti acolhida, abraçada
pelas representantes da instituição. Sabia que estava no
lugar que imaginei para iniciar minha jornada como
pedagoga, uma instituição que preocupa-se com o bem
estar das crianças, famílias e com seus funcionários e que
muito teria para me ensinar. 
Em março de 2020 fomos afastadas do trabalho presencial
por conta da pandemia do covid-19, tivemos o recesso
escolar antecipado e em abril retornamos, porém em
trabalho remoto. Todos nós tivemos que nos adaptar, pois
acreditávamos que seria apenas por algumas semanas,
mas, infelizmente chegamos ao final do ano letivo com
atividades remotas, e mesmo nesse formato, a Criança
Brasil segurou em nossas mãos, nos deu assistência para
que pudéssemos seguir adiante. 
Concluí meu primeiro ano na Criança Brasil, com a certeza
de que, enquanto estiver nessa instituição, farei o melhor
não apenas por me sentir acolhida, mas por sentir o
acolhimento que é dado para cada criança e famílias, que
são atendidas por ela. 
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Chirliane
Professora
CEI Recanto da Alegria II



15Relatório 2020 Associação Criança Brasil

Maria Helena

Professora
CEI Recanto da Alegria II

Associação Criança Brasil, lugar de
oportunidades para as crianças e

também para adultos.
 

Há exatos treze anos ingressei nesta instituição como professora. No
início não foi fácil, sem experiência prática enfrentei muitos desafios,
às vezes me perguntava: meu Deus o que vim fazer aqui?
A resposta veio com o tempo a experiência e com o apoio da então
diretora na época (Célia Novato), a coordenadora (Damiana Santos)
que me acolheu, apoiou e me incentivou a seguir, todas as colegas que
já não fazem mais parte da equipe e as que estão na unidade e com os
melhores professores que em nenhuma faculdade existe "As
CRIANÇAS".
Sou grata por todas as oportunidades que tive e tenho dentro da
instituição.
Os aprendizados são incontáveis, a cada dia uma nova experiência, me
apaixono e me encanto todos os dias com as crianças,  com a
pedagogia e tudo que envolve esse maravilhoso mundo do educar e
cuidar.
Passados esses treze anos hoje sei o que vim fazer na intuição: "Crescer
como profissional e ser humano".  
As experiências aqui dentro transformaram- me em um ser humano
melhor e na profissional que eu não sabia ser.
O chão da creche é sagrado para mim, pois aqui passo as melhores
experiências da minha vida.
E por falar em experiências e oportunidades, não podemos esquecer
jamais da mentora e criadora da instituição (Liana), que fez de um
episódio triste e cruel, um meio de ajudar o próximo.
Creio que ela deve ter muito orgulho de tudo que criou, de ver seu
legado se frutificar e crescer, cumprindo todos os objetivos, objetivos
esses que são frutos do amor ao próximo, empatia e altruísmo que
somente anjos como ela são capazes de externar.
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Raiane

Mãe do Uriel
CEI Recanto da Alegria II

Um pouco da trajetória estudantil dos meus filhos. 

Meu nome é Rayane , tenho 24 anos, sou de São Paulo.
Vou resumir um pouco da trajetória estudantil dos meus filhos
e da minha gratidão por todos os ensinamentos que foi
adquirido na creche Recanto da Alegria II.
 Foi muito importante para o desenvolvimento deles, todas as
atividades realizadas, todo apoio dos professores, eles
aprenderam muito e obtiveram muitos ensinamentos.
 E dessa forma eu gostaria de agradecer a todos os
professores e diretores da creche Recanto da alegria II.



Venho aqui contar um pouco sobre o período que ele ficou, o
aluno Giovanni tinha 1 ano e 6 meses quando foi para creche...eu
já tinha ouvido falar que era uma creche muito boa, pois não iria se
arrepender por ter posto ele lá.
  Durante esse tempo fui observando desde o primeiro dia de aula
dele, que a Associação Criança Brasil oferecia para as crianças o
que realmente elas precisavam. 
Indico para todas mães matricularem seus filhos lá, uma creche
que tem uma equipe que trabalha muito bem que recebe as
crianças com carinho desde a entrada, que sempre estava a
diretora Damiana, as professoras que fazia atividades com os
alunos recorte, pinturas, desenhos, contava histórias, cantavam
músicas, brincavam .....tinha as atividades que mandavam para
casa ,para os pais poder participar um pouco sobre o aprendizado
das crianças...
  Associação tinha reunião de pais sempre com dinâmica atividades
com os pais era bem legal...
   O Giovanni gostava muito de ir para creche sempre chegava em
casa feliz da vida falando que tinha aprendido a cantar música
história e etc...ele desenvolveu a fala aprendeu a dividir os
brinquedos com os amiguinhos, fala até hoje da primeira
professora Helena uma excelente profissional. Depois veio a
Patrícia muito queria por último a Maria que preparou os alunos
para outro ciclo.
  Por fim veio a pandemia que teve que parar com tudo, os alunos
tinha aula online cada dia era uma atividade diferente.... Também
teve ajuda das cestas básicas para todas famílias......
          Obrigada agradeço por tudo Tainara.......
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Tainara

Mãe do Giovanni
CEI Recanto da Alegria II



Na impossibilidade de oferecermos alimentação de qualidade aos
usuários das unidades, e cientes da situação de vulnerabilidade criada

pela pandemia, distribuímos ao longo do ano mais de 8 mil cestas
básicas para 740 famílias. Essa ação só foi possível com ajuda dos

nossos doadores e parceiros. Foram quase 200 doadores. 
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Agradecemos imensamente a todos os
doadores que tornaram possível a distribuição
de cestas básicas a todas as famílias Criança

Brasil e colaboradores. 
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A Associação Criança Brasil é feita de gente que acredita que
é possível transformar o futuro de crianças e adolescentes,
tornando-os cidadãos responsáveis e com oportunidades

iguais. Acreditamos na força que temos 

Conselho: 
composto por associados eleitos para esse fim. 

Manoel Félix Cintra Neto - Presidente do Conselho  
Antonio Carlos Mendes Parra
Eliane Guimarães Lima
Elza Maria Kitz
Ilton Fernandes Ruic
Ivania Melito Pimentel 
José Eduardo Brasil
José Mauro Rustiguel 
Kelly Ann Maurice
Liana Muller Borges 
Lisa Karin Rorbaek Jensen Molan 
Ricardo Monteiro da Silva Diniz
Richard Campbell Mathieson

Diretoria (Estatuto):
Composto por associados, eleitos para representar a
Associação externamente.

Diretor Presidente - Carlos José Kitz
Diretora Administrativa - Bridget Maurice O'Brien
Diretora Operacional - Lucia de Mesquita Nunes
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Voluntários:
Contamos com um quadro de voluntários que nos
ajudam o ano todo com bazares, captação de
recursos e outras atividades. 

"Todo o trabalho feito pela Criança Brasil durante a pandemia,
principalmente com a arrecadação das cestas básicas, mostrou o

poder da solidariedade através da união entre todos os voluntários,
associados e simpatizantes para tentar minimizar os efeitos da

pandemia com relação às famílias assistidas. 
A Criança Brasil é uma associação protagonista na construção de

uma sociedade com mais educação, acolhimento e mais humana. 
Me sinto extremamente realizada em poder fazer parte desse

mecanismo de transformação social."
Juliana (voluntária)

Parceiros: 

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
Secretaria de Educação



E a Criança Brasil também é feita das 750 famílias que todos
os dias confiam às nossas creches suas crianças e

adolescentes. 
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Colaboradores 

Administração - Ana Lúcia Vieira de Lima
Diretora CEI I - Diane Santana
Diretora CEI II - Damiana Oliveira
Diretora CEI III- Josemara Curcio
Diretora CEI IV- Célia Novato
Diretora CEI V- Cecilia Pacheco
Diretora CCA I - Keli Fabrício
Diretora CCA II- Tatiana Magro

Funcionários

21

São 132 funcionários que se dedicaram e se reinventaram
para podermos atender as familias e crianças. Parabéns!!
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Doações em dinheiro

Banco Itau
Ag. 8754

Conta: 15027-7
 

Banco Bradesco
Ag. 2199

Conta: 24156-3
 

Associação Criança Brasil
CNPJ: 58.373.234/0001-64

Seja doador de créditos
da 

NOTA FISCAL PAULISTA 

Acesse o site nfp.fazenda.sp.gov.br
 

Entre em ENTIDADES
DOAÇÃO AUTOMATICA

 
Busque por:

Associação Criança Brasil
CNPJ: 58.373.234/0001-64

Fale conosco ou acesso o site para saber como ajudar




