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‘‘Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio.’’
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 Quando as a�vidades presenciais foram paralisadas por conta da Pandemia do COVID-19, as 
nossas unidades todas (AEA CEI Dom Robinson, AEA Formosa e AEA Conviver) �veram que 
atender às orientações das autoridades da cidade, do estado, enfim de nosso governo.  

Muitas dúvidas surgiram e as orientações vinham em um dia, e já mudavam em outro. Não há, 
em minha opinião culpa em ninguém, pois jamais na história recente o mundo experimentou 
algo parecido. Talvez as grandes guerras, ou até as doenças semelhantes como a peste negra, 
a gripe espanhola, mudaram costumes e possam ter trazido dúvidas às pessoas, mas nenhum 
de nós esteve lá pra ver. 

Somos mais jovens, e a experiência com o momento foi, e tem sido única pra nós! A AEA nas 
suas a�vidades fim, esteve modificada, sem alunos, sem nossas crianças �vemos que nos 
reinventar. A�vidades e interações remotas, contribuições, conversa com as famílias �veram 
que ser mais intensas. Com a ajuda da PMC, FEAC e Voluntários ajudamos mais famílias que 
perderam sua renda, sem recursos que eram alcançados no dia-a-dia, as contribuições com 
alimentos e financeiras através das operações em nossas unidades, vieram amenizar um 
pouco este período de recessão forçada pelo distanciamento social e as medidas de 
isolamento.  

Durante este período es�ve pensando, e creio que meus colegas a frente da AEA também, 
que Deus não nos dá espírito fraco, ou medroso frente aos problemas a enfrentar, aos 
desafios a serem vencidos. O mundo todo foi transformado em vários setores, processos, e 
talvez ainda muita dúvida até termos uma vacina eficaz, poderá permear nossas mentes. 

Mas uma coisa precisamos lembrar, Deus esteve conosco vencemos etapas, avançamos em 
mudanças, queremos fazer mais pelos mais carentes, por aqueles que mais precisam de 
ajuda.

Não por nós mesmos, ou para nossa glória, mas pelo poder de Deus, por amor e com 
muito equilíbrio.  
Que Ele nos ajude, e a Ele toda a Glória
.  
Marçal dos Santos, Presidente 2019-2022 
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Há muito tempo, estamos vivendo uma situação única, de forma 
avassaladora e muito mais duradoura que qualquer um poderia prever. 
Pensamos que logo passaria, mas não. 

Essa pandemia, com vírus microscópico varreu vidas e até o momento faz 
ví�mas, traz perdas e dores. Tudo isso exigiu e exige de nós, mudanças 
drás�cas, planos, novas formas de trabalho e algo inusitado na Educação 
Infan�l que é o uso de tecnologias, ferramentas variadas e recursos de mídia e 
comunicação que antes não entravam no campo das relações e interações da 
Infância. 

Esse novo e diferenciado olhar para a realidade nos fez planejar para 
manter o acompanhamento dos nossos protagonistas de perto, mesmo que 
por outras ferramentas que nos permitem o encontro à distância. Assim, fomos 
nos apropriando de recursos como WhatsApp, Google Meet, Hangout e toda 
forma de comunicação com familiares e crianças, com obje�vo de manter o 
vínculo, amenizar a distância, lembrar constantemente da finalidade da 
Educação Infan�l e da necessidade de uma infância que prima a 
experimentação. 

Pensando nos cuidados com a equipe, cuidados com a saúde, �sica, mental 
e formação sólida, fomos delineando as ações com as crianças. Sem nos 
esquecermos de que a criança é um ser em desenvolvimento, e que o seu 
desenvolvimento é muito rápido nessa fase. Tudo é novidade, experiência, 
vivência, consideramos que até par�cipar das a�vidades do co�diano da casa, 
já pode ser uma grande brincadeira. Ela precisa de movimento, de estar a�va, e 
não passiva frente a uma tela de computador ou celular. 

Entendemos que jamais nenhuma ferramenta de mídia poderá subs�tuir as 
interações e relações ao vivo na Educação Infan�l. Nada e nem ninguém poderá 
subs�tuir a professora, mas temos a certeza de que podemos manter uma 
relação de proximidade, solidariedade e afeto diante desse caos. Estamos 
enfa�zando o cuidado, a preservação da vida e da saúde. E em cada áudio das 
crianças com interação dos vídeos e propostas, em cada foto recebida para 
mostrar como estão, em cada “fala” dos responsáveis, há um momento de 
acalento e de confirmação de que estamos no caminho certo. 

 

Águeda Oliveira – Diretora Educacional AEA Formosa 



A AEA tem sido ponto de distribuição de cestas básicas 
e outros itens alimen�cios ou de higiene e limpeza. Além disso, 
fazemos parte do Mobiliza Campinas, um projeto da FEAC que 
arrecada recursos financeiros que são conver�dos em cartões de 
vale alimentação e são distribuídos para as famílias mais 
necessitadas. A AEA distribuiu até agora 169 cartões do Mobiliza 
Campinas! 

 Você pode contribuir com a AEA des�nando itens alimen�cios 
e de higiene e limpeza. Faça parte dessa corrente do bem! 

FAÇA PARTE
#MOBILIZACAMPINAS

A FOME
NÃO ESPERA!

1

O Mobiliza Campinas funciona assim:
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Você doa.

Carregamos cartões 
alimentação no 

valor de R$ 120 por 
quatro meses. 

 Uma família 
garante o 
alimento 

dentro de casa. 

AEA Matriz 

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

AEA Vila 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 

AEA Matriz AEA Vila Formosa  

AEA Matriz 

 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

AEA Vila Formosa  

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

AEA Conviver AEA CEI Dom Robinson
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