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Conhecer a AEA 
é um convite especial para participar da AEA

A nossa AEA está fazendo de tudo para que se torne mais conhecida de todos. O ConectAEA inicia 
mais uma ação neste sentido. Mas também através das mídias sociais, Facebook, Instagram e nosso 
site, você pode encontrar informações de todas as nossas unidades de nossas atividades. Para quê ? 
Vem a resposta: para se envolver conosco neste trabalho social de 33 anos, ajudando crianças e famílias 
a terem uma melhor educação, um melhor convívio social!

Na carta de Tiago, capítulo 2 versículo 18, encontramos “Mas dirá alguém: Tu tens a fé, e eu tenho 
as obras; mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras”.

Envolver-se com a AEA, nas múltiplas formas possíveis, é fazer obras, quer seja financeiramente 
doando qualquer quantia, quer doando seus créditos de Nota Fiscal Paulista (para a qual temos feito 
campanhas de cadastramento em vários locais), quer usando parte de seu Imposto de Renda devido, 
quer indicando a AEA para projetos de empresas para captação de recursos, mas principalmente, e 
talvez o mais importante, participando conosco. Participe conhecendo nossas unidades, ajudando em 
mutirões, bazares, nossas comemorações, informando-se das necessidades de oficinas do CONVIVER 
(uma de nossas unidades), das unidades de educação, no apoio e sugestões, em oração ao nosso Deus. 
Venha para aAEA, venha para esta Obra.         Marçal dos Santos
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                                “Receitas da Vida” 

O projeto “Receitas da Vida” tem o objetivo de 
fortalecer vínculos entre as crianças, adolescentes e 
suas famílias por meio das experiências agradáveis 
das artes culinárias. A proposta é abrangente pois 
trabalha desde noções de boas práticas na cozinha até 
conceitos práticos como noções de pesos e medidas. 
Recentemente o projeto recebeu voluntários e as 
participações trouxeram dinamismo e interação 
entre todos os envolvidos. Por um lado, as crianças 
aprenderam e conheceram, chefs profissionais, chefs 
casuais, e pessoas que são simplesmente apaixonadas 
pela culinária e pelas relações que ela proporciona. Do outro 
lado, nossos voluntários experimentaram um pouquinho da 
convivência, do afeto e do prazer de ensinar. Certamente todos 
saíram ganhando!

AEA Matriz
R. Bernardino de Campos, 636  
Centro
(19) 3233-3393
aea@aeacampinas.org.br
Diretoria Conselhos Fiscal e de 
Administração: 
18 pessoas envolvidas

Unidade I - Vl. Formosa 
R. Fco.Antônio da Silva, 770
(19) 3276-0357
97 alunos matriculados
15 colaboradores
Principais fontes de recursos:
Secret. Municipal de Educação; 
FEAC; Nota Fiscal Paulista

Unidade II- AEA Conviver
 R. Manoel Izidoro Reis, 1135
(19) 3221-5358
120 usuários inscritos
8 colaboradores
Principais fontes de recursos:
Secret. Municipal de Assistência; 
FEAC; Nota Fiscal Paulista

Unidade III – CEI Dom 
Robinson 
R. Dr. Dante Erbolato, 1631
(19) 3227-4110
538 alunos matriculados
61 colaboradores
Principais fontes de recursos:
Secret. Municipal de Educação



A unidade trabalhou nos últimos meses o tema 
Amizade e Afetividade.
Em uma das atividades propostas, as crianças 

puderam construir um símbolo que representasse a amizade para 
eles. A importância de trabalhar a amizade, nessa faixa etária é, 
sem dúvida, a possibilidade de solidificar o quão importante é uma 
amizade e o que isso significa para sua vivência social. As crianças 
desenharam, pintaram e enfeitaram, e participaram de diversas 
atividades, entre elas uma chamada “correio da amizade”, onde 
fizessem um desenho pensando em algum amigo da turma, para 
que depois fosse entregue o desenho como presente para essa criança. A partir das 
experiências, as crianças vivenciaram o conceito de “o eu, o outro e nós”, definido na 
Base Nacional Comum Curricular – BNCC, que tem como objetivo para o tema: “Ampliar 
o modo de perceber a si mesmas e ao outro, valorizar sua identidade, respeitar os outros 
e reconhecer as diferenças que nos constituem como seres humanos” (Base Nacional 
Comum Curricular – BNCC).
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“A hora do conto”
Entre tantas propos-
tas trabalhadas, des-
tacamos o projeto 
coletivo a hora do conto “Todo mundo tem uma história para contar”.
O projeto tem o intuito de abranger de forma lúdica a literatura, linguagem oral e escrita 
das crianças. Ele também é um incentivo para o desenvolvimento do hábito e o prazer pela 
leitura. A partir das ações propostas e das histórias contadas, as crianças ampliaram seu 
repertório de fábulas, contos e tiveram muitos momentos divertidos com muita interação 
entre os colegas. Entre as apresentações foram trabalhadas temáticas como: apresentação 
“O caso do bolinho” (Fortuna);apresentação na cantiga infantil “Seu Lobato”; apresentação 
da música “O Rato” (Palavra Cantada); interpretação sobre a “Independência do Brasil”; 
interpretação da história “Chapeuzinho 
Vermelho”.

MÊS DATA EVENTO ONDE
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V 10/nov MUTIRÃO CADASTRO NFP IPCAMP
24/nov ALMOÇO IPCAMP - COMEMORAÇÃO ANIV. AEA IPCAMP

D
EZ 08/dez ANIV. AEA (TEATRO MUSICAL); MUTIRÃO CADASTRO NFP IPCAMP

13 e 19/dez CANTATA DE NATAL E ENTREGA DE PRESENTES CEI/FORMOSA
Confira outros eventos da AEA nas redes sociais. Siga-nos!ve
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