
Projeto de Construção da Creche Associação para a Infância Anjos de Deus

Organização Donatária/Executora: Associação para a Infância Anjos de Deus

1. Síntese
Associação para a Infância Anjos de Deus é uma entidade sem fins lucrativos 

criada em março de 2003, registrada como creche em abril de 2004, que atende a 
40 crianças de 6 meses a 6 anos de idade de famílias carentes na região de São 
Sebastião

Devido aos baixos salários, muitas famílias da região dependiam de uma 
creche para abrigar seus filhos, pois tanto o pai quanto a mãe necessitam trabalhar. 
Porém, não havia creches suficientes para atender a  grande demanda de crianças, 
portanto  havia  uma  grande  necessidade  de  aumentar  o  número  de 
estabelecimentos dessa natureza. Na creche desta Associação o número de famílias 
que procuram por vagas é imensa.

O local em que a AIAD acolhia as crianças era uma casa alugada, e além 
disso o espaço era restrito e a precário. Tais condições impossibilitavam abrigar um 
número maior de crianças.

Neste  projeto,  o  local  utilizado  encerrou  as  suas  atividades  que  foram 
transferidas  para  um  outro  terreno  onde  foi  construído  um  novo  prédio  de  3 
andares, com a possiblidade de atender até 150 crianças. 

O primeiro e o segundo andar desse novo prédio foram construídos com os 
recursos doados pela Embaixada do Japão e o terceiro andar com a verba doada 
pelo Comitê de Ação e Cidadania da Câmara dos Deputados Federal.

2 . Valor e o Ítem da Doação
(1) Valor da Doação

US$91,743
(2) Ítem da Doação

Construção da Creche

3. Local do Projeto
   São Sebastião – DF

4. Resultado do Benefício
Com a realização deste projeto será possível ampliar de 40 para 150 o 

número  de  crianças  que  poderão  receber  a  educação  básica,  alimentação 
balanceada, além de afastá-las do perigo das drogas.
  O aumento de vagas nesta creche irá proporcionar mais tranquilidade às 
famílias da vizinhança para criarem os seus filhos, pois tanto os pais e as mães 
poderão dedicar-se integralmente ao trabalho, o que pode indiretamente resultar 
na expectativa de contribuir para o fortalecimento da renda das famílias carentes.

5. Inauguração – 27 de janeiro de 2007
Foi  inaugurada,  em  São  Sebastião-DF,  a  Creche  da  Associação  para  a 

Infância Anjos de Deus (AIAD), construída com recursos doados  (US$ 91.743) pelo 
Governo japonês no âmbito do Programa de Assistência a Projetos Comunitários e 
de Segurança Humana (APC).

Participaram  da  cerimônia  de  inauguração,  entre  outros,  o  Ministro  da 
Embaixada  do  Japão  Shigeru  Otake;  a  presidente  da  AIAD,  Neusani  Moura;  o 
administrador  regional  de  São  Sebastião,  Valmir  Silva;  e  o  deputado  Rodrigo 
Rollemberg.

Rodrigo Rollemberg (Deputado Federal), ressaltou que este é um momento 
de  grande  felicidade  para  as  mulheres  e  crianças  de  São  Sebastião.  A  creche 
proporcionará tranqüilidade às mães que necessitam de trabalhar e disse que está 
certo  que todas as crianças serão tratadas com amor.  Exaltou a Embaixada do 
Japão pela sua sensibilidade e humanismo em proporcionar a construção da creche, 
e  em  geral  contribuir  para  a  melhoria  de  qualidade  de  São  Sebastião,  um 



comunidade muito carente.
Eliane  Coelho  Lima  (mãe  da  primeira  criança  da  creche,  Ana  Carolina 

Coelho Lima) disse que foi na creche que a sua filha aprendeu a falar, a deixar as 
fradas e usar o banheiro, a ser educada e feliz. 

Valmir  de  Assunção  Silva,  adminsitrador  da  regional  de  São  Sebastião 
ressaltou que São Sebastião é uma cidade com muitos problemas, como saúde, 
segurança e educação, mas que também existe uma parte da comunidade que é 
unida e trabalhadora. Disse que garças aos membros unidos e trabalhadores da 
comunidade, e a assistência da Embaixada do Japão, a creche se materializou. 

Sra.  Neusani  Conceição  Moura  (presidente  da  AIAD): disse  estar  muito 
emocionada com a concretização da creche pois a associação não tinha dinheiro 
para  pagar  o  aluguel  e  financiar  os  custos  de  operação do  local  antigo,  e  que 
chegou até considerar  o  encerramento das  atividades e  fechamento da creche. 
Hoje,  com o  prédio  novo,  com o  espaço  ampliado,  mais  crianças  poderão  ser 
atendidas.

Ministro  Otake  da  Embaixada  do  Japão, explanou  acerca  dos  pontos 
principais do sistema relativo à Assistência a Projetos Comunitários e de Segurança 
Humana (APC) bem como experiências no Brasil.  Parabenizou em especial a AIAD 
pelo esforço na execução do projeto e pediu que continuem se esforçando para 
continuar o trabalho de acolhimento e educação das crianças da melhor maneira 
possível, e que zelem pelo lindo prédio que foi construído.

Vigário  Padre  Anaméjio  Machado  Pereira  (Paróquia  Santo  Afonso): 
ressaltou  que  a  nova  creche  da  AIAD  foi  o  resultado  do  sonho  e  da  vontade 
coletiva, por isso se tornou realidade. Abençoou o prédio novo com orações e água 
benta.

No  prédio  novo,  mais  crianças  poderão  receber  educação  básica  e 
alimentação balanceada, além de ficarem abrigadas em ambiente seguro durante a 
ausência dos pais. A ampliação da capacidade da creche vai refletir também no 
bem-estar das famílias das crianças atendidas, ao criar condições para que os pais 
se dediquem integralmente ao trabalho e fortaleçam a renda familiar.

Creche construída



Descerramento  da  placa  de  inauguração  (a  partir  da  esquerda:  Secretário  Ryo 
Inada, Ministro Shigeru Otake, Neusani Moura)

Crianças da creche


