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S E M E A R  S O N H O S  P A R A
T R A N S F O R M A R  O  A M A N H Ã .

Semeamos sonhos por meio de atividades,
desenvolvemos habilidades em nossas

crianças, que tornarão mais fácil esta jornada,
tendo como pilar a EDUCAÇÃO, que

transformará o amanhã das nossas crianças e
adolescentes.



 
 

        ABCD NOSSA CASA - “O Impossível” (2012) - “Contágio” (2011)
Caros,

No ano de 2020 vivemos situações muito semelhantes aos filmes “O Impossível” e “Contágio”, que nos
trouxeram mudanças e transformações intensas, nos levando a pensar e repensar nosso modo de viver. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONFINAMENTO SOCIAL - 

Nossa ABCD viveu e passou por transformações intensas com mudanças e conquistas. Nossa
responsabilidade aumentou ainda mais com a confiança, a solidariedade, os recursos vindos de
empresas, amigos, voluntários e todos que se compadeceram com a nova situação.

Superamos as incertezas e criamos um projeto para dar suporte às famílias de nossas crianças e
adolescentes; inovamos em tecnologia criando o grupo virtual “Juntos Somos Mais fortes”, levando
aprendizagem aos nossos atendidos, reduzindo o impacto de estarem afastados das atividades no nosso
Centro da Criança e do Adolescente, que carinhosamente chamamos de centro de transformação.

As dificuldades e incertezas nos aproximou mais das famílias, dos nossos colaboradores, dos nossos
voluntários, aumentando a criatividade e nos fez ficar mais próximos de nossos doadores.

Relembrando 2020, vejo que apesar das dificuldades, foi um ano de conquistas, desafios, os quais,
conseguimos superar e conseguir pela terceira vez estar entre as cem melhores ONGs. Isso, porque
tivemos o engajamento, a paixão, a solidariedade, e o olhar para além do futuro, de todos envolvidos com
a nossa ABCD que fizeram desse ano um transformador de situações e realidades. Unidos incentivaram o
protagonismo de cada um!

A ABCD hoje é uma instituição mais forte, mais unida. Temos o compromisso de recuperar cada dia
perdido no desenvolvimento de nossas crianças e adolescentes. Vale lembrar nessa apresentação do
nosso Balanço Social, nossos valores: Ética, Transparência, Inclusão, Respeito, Integridade e
Cooperação e comentar que estamos sempre em busca de Semear Sonhos para transformar o
amanhã. Boa leitura!

 NÓS SOMOS ABCD

Em fevereiro boa parte da nossa associação ficou debaixo d’água. Perdemos bens materiais, mas, não
perdemos a dignidade, a força, a luta e a esperança de dias melhores. Em março fomos surpreendidos
pelo COVID – 19, situação, que achávamos que não aconteceria conosco. Que egocentrismo! Era a
Pandemia! Ficamos confinados.

M E N S A G E M  P R E S I D E N T E  F U N D A D O R A

   O impossível - Alagamento em fevereiro na ABCD Contágio - Crianças confinadas - SAICA Evolução da nova realidade



Com o propósito Semear Sonhos para Transformar o Amanhã,
a ABCD nasceu em 08 de abril de 2000, com uma Casa de Acolhimento, para
10 crianças.
 
Cresceu, ampliou seu trabalho e criou o Centro da Criança e Adolescentes -
CCA que carinhosamente  chamamos de Centro de Transformação, onde são
desenvolvidas habilidades por meio de atividades que tornarão mais fáceis a
jornada de cada um, transformando o amanhã.
 
Atendemos 350 crianças em nossos projetos.
 
Nesses vinte anos realizamos  projetos socioeducacionais, divididos em quatro
pilares: Educação, Cultura, Esporte e Social.

Q U E M  S O M O S?

www.abcdnossacasa.org.br   



 
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.

 
 

Ética, transparência, 
compromisso social e com 

resultado, paixão e otimismo, 
respeito, integridade, 

cooperação e criatividade.

Semear Sonhos
para Transformar

o Amanhã.

VISÃO

PROPÓSITO
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VALORES



Serviço de Acolhimento Institucional 
para Crianças e Adolescentes.

Atendimento 24h.

20 crianças (0  a 17 anos e 11 meses).

N O S S O S  S E R V I Ç O S

 Centro para Crianças e Adolescentes.

 Contraturno Escolar.
  
 350 crianças (0 - 14 anos e 11 meses).

SAICA

www.abcdnossacasa.org.br   

CCA



N O S S O  I M P A C T O  

       Mais de 8000 
    crianças atendidas 

em 20 anos. 
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 Mais de 
300.000

refeições 
por ano

   53 adoções 
   70 retornos 

familiares 
em 20 anos

 
 

 
 2268

Cestas Básicas. 
13.500  pessoas

 impactadas 
em 2020
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      ABCD TRANSFORMANDO VIDAS



C
U
L
T
U
R
A

E
S
P
O
R
T
E

www.abcdnossacasa.org.br   

S
O
C
I

A
A
L

Produção de conhecimento: 

Leitura e Interpretação
Tecnologia da Informação

      - Comunicação e  Expressão Corporal 
      - Raciocínio Lógico Analítico

Orquestra GerAção Azul
Dança

Futebol
Capoeira
Karatê

Cestas Básicas
Palestras
Horta
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NOSSOS PROJETOS 

Os projetos  da ABCD são divididos em quatro pilares, e  estão alinhados ao

propósito de Semear Sonhos para Transformar o amanhã.
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CONFINAMENTO 
 SOCIAL 
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Com as medidas de  distanciamento social, foi criado o grupo
virtual: Juntos Somos mais Fortes, formado pelas crianças,
famílias, orientadores socioeducativos e voluntários.

O objetivo foi levar de forma simples  os assuntos como: 
 enfrentamento a pandemia, paciência, ansiedade e tolerância.

Foram elaboradores diversos  vídeos baseados em nossos
quatro pilares: Educação, Cultura, Esporte e Social. 

"Com o grupo "Juntos Somos Mais Fortes" as crianças e nós
familiares tivemos uma forma de interagir com os professores e
com outras famílias, eu e Ana Clara gostamos muito do grupo,
porque sempre tem muitas atividades, muitas brincadeiras que
envolviam a família toda e também muitas informações que
ajudaram e ajudam muito a todos".
                                                                  Mãe criança da ABCD

GRUPO  VIRTUAL
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Todos tiveram que se reinventar com o novo normal.  Para as
crianças e famílias que vivem em situação de vulnerabilidade,
foi ainda mais desafiador,  pelo difícil acesso a internet.

Para essas crianças foram entregues atividades impressas no
CCA - Centro para Crianças e Adolescentes. E assim
continuamos semeando os sonhos para transformar o amanhã
dos atendidos da ABCD.



Com o início da Pandemia, o ano foi dedicado

ao Social.

Distribuimos cestas básicas, Kit de higiene e

limpeza às nossas 350 crianças pertencentes a

252 famílias, e seus 1500 componentes.

Totalizando 13.500 pessoas impactadas.

Tivemos o apoio de amigos, voluntários,

empresas que apoiam a ABCD, e novas

empresas que vieram por meio da divulgação

da campanha.

O objetivo da iniciativa foi minimizar os

impactos do COVID-19, pois crianças com fome

não conseguem sonhar.

                        AGRADECIMENTOS

CRIANÇAS COM FOME NÃO SONHAM
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"Obrigada pelas Cestas
Básicas, isso faz muita

diferença, é saber que tem
alguém que nesse caos 

todo pensa em nós".

"Que Dêus dê bençãos
 em dobro à cada um e

vocês, por nos abraçar com
tanto amor e respeito".

"Tenho 5 filhos e não
 tinha mais comida em casa.
Agora tenho como alimentar

meus filhos. 
Obrigada a todos"



MUSICA É ARTE 
 Fundação Bachiana Filarmônica e ABCD

 

 A nossa Orquestra GerAção Azul, um dos Pólos
de “Inclusão Cultural” da Fundação Bachiana
Filarmônica do Maestro João Carlos Martins,
com o aprendizado à distância, levou nossos
participantes à esforços maiores. 

Na música, o respeito, a solidariedade, a
intuição, faz desenvolver a confiança,
aceitação, que permitiu tomar atitudes positivas
e não esmorecer perante situações que se
apresentam.

www.abcdnossacasa.org.br   

Nossas aulas online, cada qual, no seu
habitat, com seu instrumento, com esforço
redobrado de todos, se desenvolveram com
força, esperança, que logo todos estarão
juntos.



Voluntariado – (Rede Filantropia) 

Pais na Prevenção de Drogas – (GINEAD)

Competências Profissionais, Emocionais Tecnológicas para Tempos de Mudanças – (PUCRS)

De Professor para Professor – (GEN Atlas)

500 anos de Guerras, Revoltas e Revoluções do Povo Brasileiro – (ILAESE)

Dicas Produção e Edição de vídeos – (FAAP)

Movimentos Antirracistas, Marxismo e Serviço Social - (Editora Cortez)

500 Anos de Guerras e Revoltas e Revoluções do Povo Brasileiro - (ILAESE) 

História das Grandes Religiões Africanas - (Unicsul)

História do Cristianismo: Origem a Reforma - (Unicsul)

Introdução a Nutrição Esportiva - (Unicsul)

Introdução ao Poder Popular - (Caixa de Ferramentas.org)

Marxismo e a Questão Racial e Colonial - (Caixa de Ferramentas.org)

Serviço Social e o Debate Sobre Raça, Classe e Gênero - (Escola Marx)

Educação Infantil no Ensino Remoto – (Samantha Ladeira)

Mundo Educação Infantil – (Leonora Cabral)

CENPEC Educação 

Culinária Voltada para Crianças - (Gabriela Rossi)

O Papel do Educador no Serviço Acolhimento Institucional da Crianças e Adolescente no contexto
Pandemia

A saúde mental dos Educadores no Serviço de Acolhimento Institucional da Criança e Adolescente –
Cuidando do Educador - (Faculdade U Porto de Psicologia e de Ciências da Educação

www.abcdnossacasa.org.br   

 CAPACITAÇÕES

CURSOS ONLINE REALIZADOS PELOS COLABORADORES DA ABCD:



Com o decreto do distanciamento social, por conta da
Pandemia, todos os orientadores socioeducativos deixaram
de desenvolver atividades presenciais e passaram totalmente
para o virtual, tendo que se reinventar.

No grupo online "Juntos Somos mais Fortes",  foram
enviados vídeos diários com as atividades de Karatê,
Capoeira, Dança, Produção de Conhecimento e outras.

Para aprimorar o desenvolvimento dos socioeducadores, a
Faculdade FAAP, parceira da ABCD, proporcionou um curso
importante que agregou conhecimentos técnicos, como a
elaboração de um roteiro, inserção de músicas, legendas e
assim deixando o vídeo mais atrativo. Além de dar dicas
importantes, para conseguirem realizar as gravações.

Com a concretização do curso, todos os envolvidos tiveram
uma grande evolução, e começaram a colocar em  prática o
uso do aplicativo em todos os vídeos enviados no grupo
virtual.

Dessa forma continuaram semeando sonhos para
transformar o amanhã de todos.

É PRECISO SE REINVENTAR
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"O curso foi um divisor de águas em
nossas vidas. Graças ao que eu

aprendi é que consegui fazer um bom
trabalho no grupo".

      Rosa - Orientadora Socioeducativa



www.abcdnossacasa.org.br   

A parceria dos voluntários desde o início da  pandemia
foi primordial para manter uma extensa programação
de atividades e “lives”, garantindo as crianças e jovens
integração, lazer e fortalecimento de vínculos.

Foram realizadas diversas atividades online como
Karatê, Capoeira, Dança, Produção de Conhecimento,  
Contação de História, Meditação e Yoga, com o
objetivo de tentar amenizar o cotidiano, e transformar
o momento em aprendizagem.

Além das atividades os voluntários realizaram
doações de alimentos, produtos de higiene e limpeza,
e promoveram  cafés da manhã, noites da pizza e
outros lanhes especiais. Para finalizar um ano de
tantos desafios, houve uma expressiva doação para a
ceia de natal e ano novo.

Com todos os desafios impostos pelo momento, os
voluntários se reinventaram para continuar ajudando,
não deixando em nenhum momento de SEMEAR
SONHOS PARA TRANSFORMAR O AMANHÃ DAS
CRIANÇAS, JOVENS E SUAS FAMÍLIAS.

VOLUNTARIADO UM ATO DE AMOR

"Nenhum de nós é tão bom sozinho
quanto todos nós juntos".
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ATIVIDADES 
ONLINE  

(EDUCAÇÃO)

VOLUNTARIADO

SAÚDE  

ATENDIMENTOS 2020   

575   

4092 

7139  
 

 

JOVEN 
APRENDIZ
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TRANSPARÊNCIA



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 aos
colaboradores, doadores e voluntários.

www.abcdnossacasa.org.br   

Revitalização do site
em 2020 .

abcdnossacasa.org.br
 

Implantação de uma
ferramenta de e-mail 

marketing

2538
seguidores 

1207
seguidores 

COMUNICAÇÃO 



 CCM – Cadastro de Contribuintes Mobiliários

CEBAS – Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência
Social 

CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente

COMAS - Conselho Municipal de Assistência Social

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

Utilidade Pública Municipal 

Utilidade Pública Estadual

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

DOCUMENTOS LEGAIS 
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PRÊMIO MELHORES ONGs

 
A ABCD Nossa Casa está pela terceira vez, 

entre as 100 Melhores ONGs de 2020. 
Em um ano de muitos desafios para todos.
O prêmio é uma parceria do Instituto Doar,
 da agência de projetos socioambientais. 
O mundo que queremos e da AMBEV, 

com apoio técnico da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV). 

CONQUISTAS 

 
SELO DE GESTÃO E 

TRANSPARÊNCIA

 
Pelo quinto ano seguido, a nossa 

associação recebeu o Certificado de 
Gestão e Transparência, 

conferido pelo Instituto Doar.
 
 
 Dedicamos essas conquistas a 

todos os colaboradores, 
doadores e voluntários. 

www.abcdnossacasa.org.br   



Clube Roberto Russo – Bom Retiro 
Grupo Voluntários do Amor 
Grupo Ame Obras
SASF – Serviço de Assistência Social a família –Telecentro.

 
ESPORTE E CULTURA

   

 
ÁREA DA SAÚDE

 
•  Associação Fortunee De Picciotto
•  AACD  - Associação de Assistência à  Criança Deficiente 
•  Ama Boracéia 
•  CAPS - Centro Atendimento Psicossocial-
•  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

Bolando a História
Cultura Inglesa
Cedesp Dom Bosco
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 Olga Lopes
Centro de Educação Infantil – Vovó Maria 
Grupo Bolando a História
Instituto Dom Bosco – Curso profissionalizante 
Instituto  Uno
Kumon

Serviço Proteção às Vítimas de Violência

 
   ÁREA EDUCACIONAL

•   

ÁREA SSISTÊNCIA SOCIAL

PARCEIROS: REDE PÚBLICA E PARTICULARES 
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Entre tantos outros parceiros,
     o nosso muito obrigado!



 

 

      Banco Itaú - Ag: 2925 - c/c: 04271-1
 

      Banco do Brasil - Ag: 4328-1 - C/C: 105450-3
 

      ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE À  CRIANÇA
DESAMPARADA “NOSSACASA”

 
     CNPJ: 03.858.692/0001-00 (Chave Pix)

COMO AJUDAR

  Doação Automática
 Nota Fiscal Paulista

Alimentos e 
produtos de limpeza 
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Ação social  

Roupas, móveis e outros 
objetos em bom estado

Trabalho 
voluntário



QUEM ESTÁ COM A ABCD? 
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Termo de colaboração Patrocínio

Apoiadores 

Parceiros 

Investidores Sociais 

Agradecemos a todos pela parceria, que contribui para 
transformar o amanhã das crianças, adolescentes e suas famílias.



ACOMPANHE  NOSSO TRABALHO

#abcdnossacasa

abcdnossacasa.org.br

@abcdnossacasa

@abcdnossacasa

abcdnossacasa


