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MENSAGEM DA PRESIDENTE

Olá, Amigos.
Preparamos anualmente, nosso Balanço Social, para que, você possa acompanhar a vida da nossa associação, das
nossas atividades e das nossas crianças. Você verá de forma resumida informações sobre os nossos projetos, evolução,
bem como, número de crianças que participam e fazem as atividades. Assim, você se manterá bem informado sobre
como “Semear Sonhos, para Transformar o Amanhã”, das nossas crianças.
Há situações na vida, que aprecio muito, dentre outras, “Organização”, e, “Determinação”. Ao meu ver, princípios
básicos para bom andamento de quaisquer objetivos e metas, que possamos atingir. E o ano de 2019, foi determinante
para nossa associação, que se preparava para 2020.
Com a ajuda voluntária de colaboradores da EY, em abril de 2019 realizamos um trabalho de renovação, preparando
nossa associação para trabalhos futuros. Afinal, faremos vinte anos de vida, e outros que virão, o que não é fácil, e é
motivo de orgulho, de compromisso e determinação.
Começamos pela nosso propósito, definindo nossa linha estratégica, nosso diferencial, acreditando que crianças que sonham, terão maior motivação e energia,
e, por meio de atividades desenvolverão habilidades para enfrentarem o amanhã. A Educação como base! Melhoramos a Comunicação Interna e Externa,
remodelando salas, corredores, nova identidade visual, e maior trabalho com as redes sociais.
Nossa organização reforçou a Cultura como direito a todos, e 2019, foi um marco para crianças em situação de vulnerabilidade. Nossa Orquestra, passou a
fazer parte do projeto “Inclusão Cultural” da Fundação Bachiana do maestro João Carlos Martins, que tem como objetivo levar crianças e jovens, conceitos
da linguagem musical, não só para detectar novos talentos e estimular a aptidão para a música, mas também para desenvolver novas percepções no
aprendizado infantil e da musicalidade própria natural, o que nos honrou, dando grande impulso na educação musical dos nossos futuros músicos.
O ano de 2019 foi positivo. Renovamos para 2020. Finalizamos com alegria, a notícia que a ABCD Nossa Casa foi escolhida entre as 100 melhores ONGs, o
que elevou nossa autoestima. Nesse Balanço Social escrito para parceiros, voluntários, amigos, doadores, agradecemos sua confiança, apresentamos nosso
trabalho, e convidamos para renovar seu compromisso com nosso propósito de Semear Sonhos para Transformar o Amanhã.
Obrigada e boa leitura.
Fundadora – Presidente
Solange Palma Torelli

APRESENTAÇÃO

ABCD NOSSA CASA
PROPÓSITO
Semear Sonhos para transformar o Amanhã.

VALORES
Ética, transparência, compromisso social e com
resultado, paixão e otimismo, respeito, integridade,
cooperação e criatividade.

VISÃO
Ser referência na área de educação, voltada para jovens, crianças e
adolescentes de comunidades socioeconomicamente desfavorecidas. Desenvolvendo
e transformando a realidade social do Brasil,
formando cidadãos talentosos e inovadores.

Nosso propósito define nossa linha estratégica, nosso diferencial, acreditando
que, crianças que sonham terão maior motivação, energia, para superar desafios
que terão pela frente. Semeamos estes sonhos, e, por meio de atividades,
desenvolvemos habilidades em nossas crianças, que tornarão mais fácil esta
jornada, sempre tendo como pilar a EDUCAÇÃO.

QUEM SOMOS
ABCD Nossa Casa é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, com objetivo
estatutário de amparo, proteção e a educação de crianças/adolescentes, em
situação de vulnerabilidade social. Nosso propósito define nossa linha
estratégica, nosso diferencial, acredita que, crianças que sonham terão maior
motivação, energia para superar desafios, que, terão pela frente.
Fundada em 2000 por um grupo de 12 casais, o projeto começou com uma casa
de acolhimento, reforçando a educação como direito a todos. Cresceu, e criou
um Centro de Convivência da Criança - CCA, que é um espaço onde são
realizadas atividades, projetos, que desenvolvem habilidades que tornarão
mais fáceis a jornada de cada um, tendo como pilar a EDUCAÇÃO.
Hoje com mais de 340 crianças, procuramos dar maior desenvolvimento
sociocultural, possibilitando a integração total na sociedade. Nesses últimos 5
anos, tivemos novos desafios, atendendo crianças com deficiência, o que nos
levou a nova aprendizagem, e maiores recursos financeiros.
Decidimos investir cada vez mais na educação, no sonho de cada um,
acreditando que o conhecimento é fundamental para a transformação do
amanhã.

COMO FAZEMOS?
Nosso propósito: Semear Sonhos para
Transformar o amanhã

O QUE FAZEMOS?
Acolhemos e ajudamos crianças/adolescentes/famílias
a superar seu passado, trabalhando com elas no
presente, mostrando novas oportunidades para
alcançarem autonomia e transformar seu futuro.

Nossa Bandeira
Educação

NOSSOS SERVIÇOS

:

SAICA
Serviço de Assistência
Institucional a Criança e Adolescente

 Atendimento à criança e adolescentes em medidas
protetivas por determinação judicial, em decorrência de
violação de direitos (abandono, negligência, violência),
ou, pela impossibilidade de cuidado e proteção por sua
família. O afastamento é medida excepcional, aplicada
em situações de risco à integridade física ou psíquica.
Devendo priorizar o retorno familiar de origem, ou, se
necessário for, colocação em família substituta, por meio
de adoção, guarda ou tutela.

CCA
SAICA
Centro da Criança e Adolescente
Atendimento com crianças/adolescentes no contra turno escolar,
realizando trabalhos de oficinas culturais, esportes e reforço
pedagógico, além de três refeições diárias nos dois turnos de
atendimento, promovendo interação com as crianças e as famílias
das comunidades atendidas pelo projeto. Atendemos também 9
(nove) crianças deficientes, promovendo melhoria de qualidade
de vida, fortalecendo assim apoio e inclusão no contexto social.
No exercício de 2019, mais de 340 crianças e adolescentes
participaram de 994 atividades em projetos educacionais assim
direcionados:
Atividades internas em nossa sede social

2019
02 adoções
06 Retornos
Familiares

Ao longo de

19 anos
49 adoções
66 Retornos
Familiares

Centro da Criança e Adolescente CCA Bom Retiro
SAICA Bom Retiro
Canto e dança
Orquestra de câmara
Informática
Capoeira
Karatê
Teatro
Projeto Crescerey
Total

320
22
190
65
120
75
75
75
50
994

NOSSO IMPACTO
200.000 REFEIÇÕES
POR ANO
Mais de 5000
CRIANÇAS ATENDIDAS
EM 19 ANOS

Mais de 600
Cestas Básicas por
ano, para as
famílias

NOSSOS PROJETOS

Educação

Projetos
Educação
Cultura

Produção de conhecimento (Comunicação e Expressão Corporal ,
Raciocínio Lógico Analítico, Leitura e Interpretação, Tecnologia da Informação).

Esporte

Cultura

Social

Dança

Orquestra GerAção Azul

Esporte

Projetos
Educação

Oficinas: Karatê, Capoeira e Futebol.

Cultura
Esporte

Social

Social

Além da economia mensal, nossas
crianças e adolescentes, aprendem
o valor de como plantar , comer
verduras, legumes e frutas.

Palestras e cestas básicas
para as famílias.

SOBRE NOSSOS PROJETOS
 Quero Saber : O projeto tem a parceria do Instituto Uno. Um programa de educação focado na alfabetização e no
letramento de crianças e adolescentes em serviços de acolhimento institucional (abrigos), que já passaram da idade ideal
de alfabetização. Temos casos de adolescentes de 15 anos que não conseguem escrever seu próprio nome, apesar de
estarem na 7ª série ou que nunca frequentaram uma escola formal. Foi criado o projeto em 2010 dentro do instituto uno.
 Quero Saber Valor: É um projeto de educação financeira que aborda dois aspectos fundamentais: finanças pessoais e

finanças comportamentais criado por solicitação dos serviços de acolhimento, oferece aos seus adolescentes
oportunidades de conhecer e vivenciar teorias e práticas do universo financeiro, para que se organizem e se planejem
diante dos desafios pessoais e profissionais, que estão surgindo nesta fase de vida.
 Meu Caminho: Produção e elaboração de um álbum individual com fotos, figuras, desenhos, decalques e escritas, por
crianças/adolescentes, orientadas e apoiadas por um colaborador específico, do serviço de acolhimento.
 Produção de Conhecimento: - Trata-se de auxílio dado por voluntários aos acolhidos na melhoria do desempenho escolar,
por meio de reforço, individualizado tarefas indicadas.
 Sempre é Tempo: Trabalha com as famílias das crianças acolhidas. Metodologia utilizada: Entrevistas, rodas de conversa
individuais, redes das famílias dos acolhidos, com foco no fortalecimento de vínculos, desenvolvimento pessoal,
relacional e profissional.
 SerenaMente: O projeto funciona através do trabalho simultâneo de rede de psicólogos, com atuação em diferentes linhas
terapêuticas que, onde esses, disponibilizam horas de suas agendas para atendimentos, aos acolhidos do serviço de
acolhimento da Associação, com honorários simbólicos. Cada criança/adolescente recebe atendimento individual.

FOTOS PROJETOS

Quero Saber Valor

Sempre é Tempo

SOBRE NOSSOS PROJETOS
 Canto e dança: Ajuda a descobrir os limites vocais, desenvolve a capacidade de criatividade, estimula a descoberta do
próprio corpo, contribui para a formação e o desenvolvimento de autonomia, sensibilidade, dicção, memorização,
improvisação e experiência de vida, ampliando o universo cultural e preparando-os para as atividades profissionais e o
exercício da cidadania.
 Orquestra: Leva o aluno a disciplina, respeito, solidariedade, integração social, desenvolvimento da capacidade e do
raciocínio ensinando-os a entender o universo musical, a personalidade de cada instrumento, a hierarquia sob a batuta do
maestro. Por analogia, prepara os alunos para trabalhar em empresas, onde terão que conviver com colegas com respeito e
disciplina, observando as diretrizes da empresa.
Em 2019 nossa orquestra passou a fazer parte do projeto “Inclusão Cultural” da Fundação Bachiana Filarmônica que tem
como objetivo levar às crianças e jovens conceitos da linguagem musical, não só para detectar novos talentos e estimular
a aptidão para a música, mas também para desenvolver novas percepções no aprendizado infantil e da musicalidade
própria natural.

Esporte e teatro: Tem como objetivo incentivar a prática e desenvolvimento do espírito em equipe, além de contribuir com a
disciplina, concentração e a autodescoberta dos talentos internos. Ainda desenvolve a busca do conhecimento para melhor
adolescentes, a ABCD executa projetos com as suas famílias. Tem como objetivo, proporcionar condições para capacitação,
promover palestras que possam contribuir para o autoconhecimento, criar oficinas com vistas a sustentabilidade familiar e
orientar com relação a problemas psicossociais. Contribuindo para a autonomia e segurança familiar.
Atendemos 232 famílias mensalmente.

FOTOS PROJETOS

Esporte

SOBRE NOSSOS PROJETOS
 Projeto Crescerey: Incentiva a criança ao raciocínio lógico e a desenvolver suas habilidades de comunicação, através de
problemas apresentados na sua vida cotidiana, contribuindo em suas atividades escolares e buscando um melhor
desenvolvimento escolar. Fortalece a convivência em grupo e estimula a criatividade dentro das tarefas.
Tem como base 2 pilares: Raciocínio Lógico e Comunicação e Expressão
Tecnologia da Informação - Acreditamos que a inclusão digital, é fundamental para a transformação e crescimento
profissional. Crianças/Adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade, poderão sonhar com um futuro melhor.
 Projeto Kisoul - Desenvolver o hábito da leitura, com instalações de prateleiras dentro das salas com livros indicados pelos
educadores. Impacto imediato, despertando curiosidade nas crianças, pela facilidade de livros estarem acessíveis.

Projeto Bolando História - Projeto socioeducativo que visa o fomento à leitura. Para finalizar cada história, em sempre um
bolo temático para ser degustado.

FOTOS PROJETOS

APRESENTAÇÕES
GerAção Azul / Fundação Bachiana – Maestro João Carlos Martins
 CRAS Sé - (Centro de Referência de Assistência Social)
 Casa Recanto do Aconchego – (Asilo)
 Hospital Beneficência Portuguesa
 Universidade Anhembi Morumbi - Campus Mooca
 Theatro Olido
 Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
 EY Brasil
 Formatura das crianças na ABCD Nossa Casa - (Instituto EY)
 Encerramento do ano na ABCD Nossa Casa – Projeto “Bolando a História”

PALESTRAS
Escritor mirim, João Paulo Guerra Barrera
Com apenas 7 anos, ele ganhou um prêmio de mérito literário, concedido pela Agência Espacial Norte-Americana, a Nasa.
Sua palestra na associação, foi um grande incentivo para as crianças e adolescentes. Além de passar seu conhecimento, fez
uma doação expressiva de exemplares do seu livro: “Morando no Espaço”, para todas as crianças e adolescentes . No final
houve uma linda apresentação da Camerata “GerÃção Azul”.

Ultramaratonista Luciano Alves.
Ele é o número 1 da América Latina em ultramaratonas 24h, e atleta número 1 no ranking brasileiro. As nossas crianças
interagiram com perguntas interessantes, sobre a sua história de superação. E entenderam que por meio do esporte e da
educação, o sonho poder se tornar realidade. Para finalizar teve uma competição divertida.

NOSSO TIME

CONSELHO DELIBERATIVO
I – Presidente
Solange Palma Torelli
II - Vice – Presidente
Maria Teresa Martini Durães
III – Secretária
Edileuza Bezerra de Lima Longo
IV – Tesoureiros
1º Maurício Dias Rodrigues
2º Cláudio Gonçalo Longo
V - Conselho Fiscal
Ênio Antonio Ferigatto
Sérgio Barcelos Dutra de Almeida
Sérgio Marques Assumpção

VI Diretoria
Administrativa
Ivone Ferreira Teixeira
Pedagógica
Suely Aparecida Packer Rodrigues
Psicossocial
Maria Elisa de Castro Gianini

NOSSOS COLABORADORES
Os nossos 38 colaboradores trabalham com o mesmo propósito, que é Semear
Sonhos para Transformar o Amanhã das nossas crianças e adolescentes.

CAPACITAÇÃO COLABORADORES EM 2019
DATA

PALESTRANTE

18/jan

Robson Silva Santos
(Capacty Capacitação Profissional e
Gerencial)

07/fev

Dilza Silvestre Galha Matias

TEMA

Rupturas e Continuidades na Institucionalização
de Crianças e Adolescentes Pobres
Prevenção, Capacitação nas Situações de
Violência e Abuso Sexual de Crianças e
Adolescentes

19/fev

Robson Silva Santos
(Capacty Capacitação Profissional e
Gerencial)

Discussão de Caso

19/fev

Equipe Filantropia

Redação Digital

11/fev

Equipe Sedesn

Quero colo como cuidar de bebês.

Robson Silva Santos
(Capacty Capacitação Profissional e
13/mar Gerencial)

Relatório da semestralidade (MIROSC) na prática

15/mar Equipe Vila Limpa

Educação Ambiental-Educandos

15/mar Equipe Vila Limpa

Educação Ambiental-Educadores

21/mar Equipe Mesa Brasil

Sustentabilidade no dia a dia

25/mar Serviço de Proteção a Vítimas

Prevenção a Violência

26/mar Equipe Vila Limpa

Educação Ambiental

26/mar Mesa Brasil

Sustentabilidade dia a dia

10/abr

Equipe do Mesa Brasil

Boas Práticas na Manipulação de Alimentos

23/abr

Mesa Brasil

Tem uma horta na minha cosinha

24/abr

Mesa Brasil

Manipulação de Alimentos

Equipe CCA - Eusa/Camila
(Sempre é Tempo)
Robson Silva Santos
(Capacty Capacitação Profissional e
Gerencial)
Robson Silva Santos
(Capacty Capacitação Profissional e
Gerencial)

Tema: Importância dos Usuários nos espaços
públicos

Educação Ambiental
Atuação dos Educadores Sociais com Crianças
e Adolescentes com Déficit Intelectual no
Serviço de Acolhimento Institucional.

(Capacty Capacitação Profissional e

24/jun Gerencial)
01/jul Equipe Mesa Brasil
Robson Silva Santos

Distúrbios de comportamento
Escuta a Quem te Escuta

(Capacty Capacitação Profissional e

29/nov CRAS
10/dez Instituto Criança é Vida

Boas Praticas na Cozinha

TEMA

Robson Silva Santos

Diálogos Profissionais no Serviço de Acolhimento
Institucional

12/mar Mesa Brasil

21/mai

11/jun Equipe Circulando
Robson Silva Santos
(Capacty Capacitação Profissional e
13/jun Gerencial)

Ludopedagogia no trabalho com crianças e
adolescentes e famílias institucionalizadas

Boas práticas na Cozinha

14/mai

PALESTRANTE

31/jul Gerencial)
05/ago Equipe Mesa Brasil
13/ago Instituto Criança é Vida
Robson Silva Santos
(Capacty Capacitação Profissional e
14/ago Gerencial)
10/set Instituto Criança é Vida
Equipe CCA - Eusa/Camila(Sempre é
11/set Tempo
24/set Centro de defesa da Mulher
Robson Silva Santos
(Capacty Capacitação Profissional e
25/set Gerencial)
08/out Instituto Criança é Vida
09/out Equipe Filantropia
Robson Silva Santos
(Capacty Capacitação Profissional e
28/out Gerencial)
31/out IPA Brasil
02/nov Mesa Brasil
12/nov Instituto Criança é Vida
12/nov Cidade Escola Aprendiz
26/nov Equipe Filantropia

11/mar Equipe Mesa Brasil

08/mai

DATA

Instrução Sociais de Processos
Guia Alimentar para Crianças de até 2 anos
Saude Financeira
O Adolescente no Momento de Saída do
Serviço de Acolhimento Institucional ao
Completar a Maioridade.
Saúde Financeira
Políticas Publicas Serviço e Demonte da
Assistência
Ciclos de Violência
Mediação de Conflitos com Crianças e
Adolescentes em Acolhimento Institucional
Saúde Financeira
Marketing Digial
Reflexões sobre o Trabalho Social com
Famílias
Um Novo Olhar sobre o brincas
Boas Praticas na Manipulação de Alimentos
Saúde Financeira
Reconhecendo o Território
Recursos Humanos
Questão Racial e o impacto na vida das
Mulheres
Saúde Financeira

VOLUNTARIADO
O voluntariado é muito importante para as organizações do terceiro setor. Ele não só colabora para o desenvolvimento da
coletividade, como também, sua atuação, constitui uma das formas de realização de uma cidadania ativa e participativa,
materializando solidariedade social.

COMO SEMEAR OS SONHOS E TRANSFORMAR O FUTURO MELHOR DAS NOSSAS CRIANÇAS.
POR MEIO DE:
 Atividades: Realizadas de forma diária, semanal, mensal.
 Sociais: Apadrinhamento, onde o voluntário se propõe a suprir as necessidades básicas do afilhado, proporcionando
passeios e atividades com o objetivo de fortalecimento de conduta.
 Pontuais: Dia do aniversário, Páscoa, dia das Crianças, Natal, Ano Novo, outras.
Oficiais: A critério e disposição de cada voluntário a elaboração e execução dos passeios, dos teatros, parques, centros
culturais.
 Saúde: Participando de programas de orientação de higiene, acompanhando o colaborador com a criança a ser atendida.
Quando o voluntário é "médico“, pode fazer diagnóstico semestrais com os devidos encaminhamentos.
 Educação: Vistas voltadas ao acompanhamento e reforço escolar, de forma lúdica na área da educação sem concorrer
com os conceitos disciplinares.
Carona: Acompanhamento de crianças a saúde: médico, exames, terapias, etc.
Em 2019 contamos com mais de 150 voluntários pessoas físicas, e parcerias com empresas privadas e públicas.

VOLUNTÁRIADO,
GESTO DE AMOR AO PRÓXIMO

A ABCD Nossa Casa, ao longo destes 20
anos de existência, atua de maneira
positiva transformando as vidas de
muitas crianças,adolescentes e suas
famílias, através da educação, carinho,
amor e união. Gratidão por fazer parte
deste projeto.
Georgina Ayres Oliviero

NOSSOS PARCEIROS

PARCEIROS
Agradecemos a todos por essa parceria, que contribui para transformar
o amanhã das crianças, adolescentes e suas famílias.
Contamos com vocês ontem, hoje e amanhã.

PARCEIROS: REDE PÚBLICA E PARTICULARES
ESPORTE E CULTURA

• Clube Roberto Russo – Bom Retiro
• Grupo Voluntários do Amor - Igreja El Shadai - Camila Giongo e
Tati Calixto - coordenadoras – passeios e recreação.
• SASF – Serviço de Assistência Social a família –Telecentro.
ÁREA DA SAÚDE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Associação Fortunee De Picciotto
AACD - Associação de Assistência à Criança Deficiente
Ama Boracéia
Centro Atendimento Psicossocial- CAPS
Centro de Saúde Paula Souza – Terapia Familiar e Individual
Derdic - - Divisão de Educação e Reabilitação dos Distúrbios da Comunicação
Hospital Cruz Verde
Hospital Santa Casa de Misericórdia de São Paulo
Hospital das Clínicas
Hospital Vitorino Camilo
Instituto Sedes Sapientiae – Psicológico
Pediatra/ Dermatologista - Dr. Maurício Megale Anderi
Setor de Fisioterapia Universidade Mackenzie
Trevo - Vanderlei Biskui - Optica e Laboratório
UBS Barra Funda - Dra.Marília Milograna Zaneti – Pediatria

ÁREA EDUCACIONAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Escola Estadual Canuto do Val
Escola Estadual Marechal Deodoro
Escola Luminova
Escola Objetivo
Escola Estadual Alberto Torres
EMEF Paulo Nogueira
Centro de Educação Infantil – Raphaela Capelano Dias
Centro de Educação Infantil – Alceu Maynard
Centro de Educação Infantil - Sonho de Criança
Centro de Educação Infantil – Vovó Maria
Instituto Dom Bosco – Curso profissionalizante
Kumon

Entre tantos outros parceiros,
o nosso muito obrigado!

CERTIFICAÇÕES E RECONHECIMENTOS

DOCUMENTOS LEGAIS
01

CCM – Cadastro de Contribuintes Mobiliários

02

CEBAS – Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social

03

CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

04

COMAS - Conselho Municipal de Assistência Social

05

Utilidade Pública Municipal

06

CENTS – Certificado de Regularidade Cadastral no Sistema Municipal Único das Entidades Parceiras do Terceiro
Setor

07

Utilidade Pública Estadual

08

SEADS – SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL/
Pró Social –
278/2012 – Sede Administrativa
278/2012 – Unidade Bom Retiro – SAICA
278/2012 – Unidade Bom Retiro – CCA

09

Certificado de Credenciamento Educacional

CONQUISTA – MELHORES ONGs
A ABCD Nossa Casa recebeu o Prêmio Melhores ONGs
de 2019, concedido pelo Instituto Doar, em parceria
com a agência O Mundo Que Queremos e a Rede
Filantropia.
O prêmio tem como intuito reconhecer as
Organizações Não Governamentais, que mais se
destacam pela transparência e gestão em suas
atuações.
Essa conquista é dedicada a todos os parceiros,
voluntários e colaboradores da ABCD Nossa Casa.

COMUNICAÇÃO

COMUNICAÇÃO
A ABCD Nossa Casa busca transparência e clareza em sua
comunicação com seus parceiros, voluntários e colaboradores.
Por isso, procura manter seu site e redes sociais atualizados
com notícias, além de enviar mensalmente a Newsletter a
todos.
Redes sociais

site

1130 seguidores
2322 seguidores

www.abcdnossacasa.org.br

Newsletter

Revitalização a da
comunicação visual

COMO AJUDAR

COMO AJUDAR?
Existem várias maneiras de contribuir com a ABCD Nossa Casa.
Ajuda financeira
Banco Itaú: Ag: 2925 - c/c: 04271-1
Banco do Brasil: Ag: 4328-1 - C/C: 105450-3
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE À CRIANÇA DESAMPARADA “NOSSA CASA”
CNPJ: 03.858.692/0001-00

Alimentos e produtos de limpeza
Ação social com as crianças e adolescentes
Doação automática Nota Fiscal Paulista

Roupas, móveis e outros objetos em bom estado
Trabalho voluntário

ENTRE EM CONTATO

contato@abcdnossacasa.org.br
www.abcdnossacasa.org.br
Facebook: @abcdnossacasa
Instagram: @abcdnossacasa

SEMEAR SONHOS PARA TRANSFORMAR O AMANHÃ

