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Sobre Nós

A Associação Beneficente Comunitária Aurora
é uma entidade beneficente, educacional, 
assistencial, filantrópica, profissionalizante 

e sem fins econômicos. 

Foi fundada em 1996, por um grupo de pessoas da 
comunidade para buscar melhorias para o bairro. 

Tendo como seu objetivo, o atendimento das famílias
da comunidade.

Durante os anos passou por diversas mudanças, 
acompanhando a evolução da legislação da 

assistência e social, valorizando a educação como 
instrumento de transformação e potencialização

do ser humano.



Organizar a transformação 
integral da sociedade por 
meio da conscientização, 

formação e 
participação das pessoas.

Ser uma organização
 sustentável, com parcerias 

sólidas, para atender as 
demandas da 

comunidade relacionadas a 
formação do cidadão.

Amor;
Dignidade;

Fraternidade;
Solidariedade;

Respeito.

VISÃO VALORESMISSÃO



Certificados, Certidões e Títulos
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Utilidade Pública Municipal Utilidade Pública Federal

Cadastro no Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança 

e do Adolescente

Certificado de Matrícula da
Organização de Assistência 
Social no Município de São Paulo

CENTS
Cadastro Municipal de Entidades 

Parceiras do Terceiro Setor

CRCE
Cadastro de Regularidade 
Cadastro de Entidades – 

Estado de São Paulo

SEADS
Matrícula Secr. Estadual 

Assistência e Desenvolvimento
Social



Nossos Projetos

Para a diversão da galera,
a festa conta com 3 atrações musicais,

desde banda com músicas variadas,
banda de forró e sertanejo.

Além de DJ tocando o melhor da
música Brasileira e clara principalmente

músicas tipicas juninas.

Centro de Educação Infantil

Parceira com a Prefeitura de São Paulo para prover
atendimento as crianças de 0 a 3 anos em período integral.

CEI ABC AURORA I

Av das Alamandas, 254 – Itaquera

De segunda a sexta-feira 

Das 07H00 às 17h00

Telefone: 2026-5437

JAN

CEI ABC AURORA II

Av das Alamandas, 254 – Itaquera

De segunda a sexta-feira 

Das 07H00 às 17h00

Telefone: 2045-2359

JAN



Centro para Crianças e Adolescentes

Parceria com a  Prefeitura de São Paulo para centro de 
convivência e fortalecimento de vínculos social para a 

inclusão de crianças e adolescentes de 06 a 13 anos 
em situação de risco e vulnerabilidade social e escolar.

Nossos Projetos

Av das Alamandas, 254 – Itaquera

De segunda a sexta-feira 

Das 07H00 às 17h00

Telefone: 2026-5437

JAN

CCA ABC AURORA



Nossos Projetos

Programa Viva-Leite

Iniciado em 2001, visando contribuir para garantia de
beneficio sócio-assistencial de alimentação em parceria
com o governo do estado de São Paulo, o programa 
distribui leite para idoso acima de 60 anos e crianças a 
partir de 06 meses, mensalmente.

Escola de Moda

Curso profissionalizante de corte e costura para  maiores
de 16 anos, com objetivo de qualificação para geração 

de renda, parceria com o Fundo Social de Solidariedade 
do Estado de São Paulo.



Nossos Projetos

São desenvolvidas atividades de troca
cultural, proporcionando ao voluntário o 
desenvolvimento de suas competências 
sociais e profissionais e proporcionando 
a nossa organização e nossos assistidos 
ampliação do conhecimento e 
empoderamento como cidadão global.

São realizadas aulas de línguas 
(inglês e espanhol), além de 
atividades culturais para 
apresentação da diversidade 
cultural ao redor do mundo, 
trabalhando assim a tolerância 
e o respeito.

Distribuição de itens de higiene e 
alimentação a ONGs cadastradas
para alimentaçãointerna de atendidos 
em projetos e serviços e para distribuição 
às famílias cadastradas.

Compartilhando Cultura e 
Despertando Sonhos

Banco de AlimentosVoluntário Global



Atividades do Ano



Costureiras 
geraram renda5

Mascáras
Confeccionadas10.000

Mascáras
Distribuídas1.500

Emergência Pandemica



650Cestas básicas
distribuídas

600Kits de higiene
distribuídos

Leite
distribuídos 13.000L

Emergência Pandemica



Reggio Emilia
Imersão pedaagógica no Centro Loris Malaguzzi.



Parceiros que Fazem a Diferença



Seja um Doador
Nosso sonho é que cada pessoa entenda o poder de

transformação que possui em mãos. 

Oferecemos espaço para educação infantil, atividades de

contraturno escolar e cursos de qualificação profissional que

geram impactos comunitários e globais!



(11) 2049-2934

Rua Caxinguelê, 648 - A.E. Carvalho

www.abcaurora.org.br

@abcaurora

Faça Parte!


