Histórias de impacto

Francielle Poletto Alfajores, um negócio que nasceu no Fortalecimento de Vínculos

No mês de outubro em uma das oﬁcinas de culinária a educadora Andreia da unidade AEA
Conviver ensinou as crianças como fazer uma deliciosa receita de alfajor. Na oportunidade as
crianças aprenderam o processo, manuseio e ﬁzeram deliciosos alfajores de doce de leite.
Aproximadamente 15 dias depois, recebemos uma mensagem da Francielle, mãe do Vinícius
de 9 anos, nosso educando no Conviver. Na mensagem ela informou que estava vendendo
alfajor, e perguntou se gostaríamos de comprar.
Logo em seguida ela foi até a unidade e contou o que havia ocorrido... Francielle disse que
estava passando por muitas diﬁculdades ﬁnanceiras. Ela é autônoma e precisava aumentar
sua fonte de renda... foi nesse momento que o Vinícius, depois de ter participado da oﬁcina de
alfajor, propôs para a mãe que ﬁzesse o doce para vender. Ela disse que nunca tinha feito, e
não sabia como era o processo, mas o Vinícius prontamente disse: mãe, eu te ensino! Juntos
eles ﬁzeram uma primeira receita e depois outra e outra... Francielle começou a vender e logo
seu produto começou a fazer sucesso no bairro e nas redes sociais! A partir disso ela inovou e
aprendeu outros sabores e tem expandido seu novo negócio a cada dia... Hoje ela cria
conteúdo e vende seus produtos no Instagram e WhatsApp.
Assim, graças a esse trabalho que começou lá na oﬁcina de culinária do Conviver, hoje a
Francielle desenvolveu uma nova habilidade e tem garantido o sustento e conforto da sua
família! Agora, depois de ler essa história incrível, corre lá no Instagram da Francielle e siga
ela você também! @alfajordafran

O que estão falando da AEA?

“A Escola é a extensão dos nossos sonhos. Vai
além de simplesmente "Estudar", a escola
desenvolve o que não conseguimos alcançar, a
esperteza, o lúdico, a amizade que levamos
para a vida. Para nós família, é o próximo porto
seguro além do nosso lar.”
Daniela Alves, mãe do DAVI LUIZ BUENO de
4 anos – unidade AEA Formosa

“No momento da minha vida em que eu e meus
ﬁlhos mais precisamos, a Escola acolheu, me
ouviu e me ajudou muito, só tenho a agradecer
o carinho de todos.”
Fabrícia mãe do Samuel 2 anos - AEA CEI
Dom Robinson

“Ficamos muito satisfeitos em poder contar com a
parceria de vocês, só assim poderemos nos
fortalecer para buscar o melhor para essas
famílias, as informações e impressões que vocês
nos passam são fundamentais. Muito obrigada.”
Alcione assistente social do CRAMI Centro
Regional de Atenção aos Maus Tratos na
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“A escola e fundamental na vida dele, ainda
mais quando é acolhido por uma escola de
pessoas de luz, de amor, que tenha maior
paciência e dedicação pelos nossos pequenos.
Obrigada por tudo. Mas a escola em geral na
vida de nossos ﬁlhos é a abertura de caminho,
conhecimento e bom carácter! Gratidão às
escolas, aos professores.”
Letícia Maria, mãe do ENZO GABRIEL de 4
anos - unidade AEA Formosa

“Agradeço por estarem sempre à disposição das
famílias e esclarecendo nossas dúvidas”.
Marli mãe de Luis Miguel 5 anos - AEA CEI
Dom Robinson
“A Escola de vocês é o exemplo de um coletivo
forte”
Grazielle, supervisora educacional da
Secretaria de Educação de Campinas
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Secret. Municipal de Educação.
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Renovando as nossas Forças

Campinas, 28/11/2021
Ano 02 - N.º 07

Estamos completando 35 anos e eu particularmente estou na direção
da AEA desde 2013. Durante todos estes anos tivemos momentos de
repensar a AEA.

Tivemos muito planejamento que ocasionou na reestruturação das
equipes, buscamos o desenvolvimento proﬁssional de todas as
unidades. Foram momentos de grandes desaﬁos e muitas alegrias.
Ganhamos projetos, reformamos instalações, ensinamos com base na
educação formal e transmitimos os valores e princípios cristãos. Alguns
me perguntam se a AEA não ﬁcou muito empresarial e a resposta é sim.
Fazemos ação social, desenvolvemos a educação. Isso é ação externa
para nossos educandos, alunos e suas famílias, mas a AEA além de ser
uma OSC, Organização da Sociedade Civil, é uma empresa.
São 35 anos de alegrias, competência e muito trabalho sério. Finda-se
agora mais um ano. Olhamos para aquilo que foi executado, medimos e
nos planejamos para os trabalhos de próximo ano nas 3 unidades e
para tudo isso precisamos renovar as nossas forças. Como cristãos
sabemos que a nossa força vem do nosso Deus. O profeta Isaías no
capítulo 40:29-31 fala um pouco deste nosso Deus.
Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até
os jovens se cansam e ﬁcam exaustos, e os moços tropeçam e
caem; mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças.
Voam bem alto como águias; correm e não ﬁcam exaustos, andam e
não se cansam. Este é o nosso Deus que nos tem abençoado com
toda sorte de bençãos espirituais.
A Ele seja toda a Glória por esses 35 anos de existência.

Hamilton Ribeiro Júnior, Vice-presidente da AEA
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Vamos viajar no tempo?

A AEA foi fundada
em 30 de
novembro de 1986
com a implatação
de um pequeno
ambulatório
médico e farmácia
no bairro Vila
Formosa.

AEA se ﬁlia a FEAC
(Federação de
Entidades Assistenciais
de Campinas).

Inauguração da
Unidade Conviver
no bairro Jardim
Santa Rosa,
atendendo em
período
complementar a
rede pública de
ensino.

2008

2012

Fundação do CEI
Dom Robinson
Cavalcanti pela
prefeitura de
Campinas,
cogerida pela
AEA com
atendimento
educacional para
mais de 500
crianças.

1995

Mutirão
Voluntário MUVO
na AEA Conviver:
plantação de
grama no campo
e no talude em
parceria com a
Fundação FEAC.

2018

1986

anos

Ano de muitos desaﬁos!
Em março houve a
suspensão das atividades
presenciais e a equipe AEA
precisou reinventar sua
forma de trabalho,
apropriando-se de
ferramentas tecnológicas
que ﬁzeram a ponte entre
os proﬁssionais e as
crianças e famílias. Além
disso houve grande
mobilização para auxiliar
as famílias que tiveram
seus empregos impactados
em virtude das medidas de
distanciamento impostas
pela pandemia da Covid19.

1991
Inicia serviços
educacionais com uma
pequena creche na
congregação da
IPCAMP em Vila
Formosa, que
atualmente é uma préescola.

2020

2021
1998

2019

Recebe o título de
utilidade pública
federal.

Festa da família da
AEA CEI: momento
de aproximação das
famílias com a
escola prática de
várias atividades.
CinemAqui na AEA
Conviver: Oﬁcina de
cinema, onde os
usuários foram
protagonistas,
criando, gravando e
encenando histórias.

Caminhada pela
Paz: Um
movimento onde as
crianças levaram
uma mensagem de
paz para a
comunidade.

2016

2017

Projeto horta da
AEA Formosa: para
mudar hábitos na
alimentação das
crianças, cuidar da
saúde, da natureza
e da vida.

Em maio as atividades
presenciais foram
gradativamente retomadas.
Houve grandes desaﬁos,
tanto para as equipes de
trabalho, como para as
famílias e para as crianças.
As crianças que estavam
totalmente desabituadas
com o ambiente externo e
as famílias muitas ainda
inseguras precisaram
conﬁar na AEA. Com muito
empenho, dedicação,
empatia e amor, o trabalho
foi retomado, superando
diariamente todos os
desaﬁos propostos.

