
Agradecemos a Deus que nos sustenta a todo momento e a você nosso parceiro(a) pela 
cooperação, apoio e dedicação, por cada ação feita em prol deste projeto. Muito obrigada!!

Encerramos o semestre com gratidão e alegria pelas conquistas que tivemos até aqui e por ter 
o privilégio de estar com 80 crianças que nos motivam a cada dia a continuar nesta caminhada.

Você é nosso convidado (a) para vir almoçar conosco e conhecer as crianças do Projeto Educa.

Logo no dia 19 de março, demos boas vindas 
para as 43 crianças da nova turma

Ainda em janeiro, teve muita diversão 
na nossa colônia de férias!



A comemoração de dia das 
mães não poderia faltar, e 

foi muito especial!

No dia 28 de março, a nossa programação de 
páscoa trouxe ovos de chocolate para as crianças

Em 22 de maio, uma atividade de salão de 
beleza trouxe colorido ao visual dos pequenos.

Crianças ganharam tênis de aniversário Fazemos questão de homenagear 
mensalmente os aniversariantes

Em 21 de junho, aconteceu 
uma ação de conscientização 
pela vacinação contra a gripe.



V Fazer depósito bancário: Associação Beneficente de 
Curitiba. 

             ITAÚ:  Agência 3702 CC 00177-1.

V Fazer doações de alimentos, suprimentos e 
equipamentos.

V Realizar uma ação no projeto com as crianças.

V Ser um voluntário no Projeto, contribuindo com seus 
talentos.

V Fazer compras e doações no Nosso Bazar, localizado 
na sede da ABC Vida (Toda arrecadação é revertida em 
benefício para o Projeto Educa).

V Solicitar boleto bancário para apadrinhamento de 
uma criança.

     abcvida.org.br/projetos/projeto-educa/

V Programa nota fiscal paraná, com a arrecadação 
de notas fiscais sem CPF no prazo de 30 dias, temos a 
possibilidade de resgatar o valor do ICMS e também 
participar de sorteios com prêmios em dinheiro. 
Esses valores contribuem com a manutenção das 
atividades sociais da nossa instituição. Também é 
possível doar notas fiscais baixando o aplicativo ABC 
Vida em seu aparelho celular ou levar a urna para seu 
estabelecimento. 

    Nota paraná: abcvida.org.br/transforme-vidas/

A nossa colônia de férias de meio de ano foi 
um sucesso, com 45 crianças participantes.

Nossa equipe participou de uma semana 
pedagógica, de 16 a 20 de julho...

Em 2 de julho, o educador Ramires veio 
dar uma aula diferente para as crianças

...e até mesmo de um 
treinamento contra 

incêndios, em 21 de julho.

Também promovemos uma 
reunião de pais, em 21 de julho

" Porque o que fazemos é por amor"

Endereço: Rua Anair Bonato Tosin, 237, Mauá, Colombo/PR
(41) 3606-8739 |      (41) 99116-5219

projetoeduca@abcvida.org.br

Fabiane Chamberlain
(Coord. Local do Projeto Educa)

Marcia Suss
(Coord. Geral da ABC Vida)

Para ser nosso parceiro você pode:


