




Nelly,  
a mulher  
do coração 
gigante
Era uma vez, uma professora muito  

caridosa chamada Nelly. Seu nome era 

bem pequenino, mas o coração gigante e 

cheio de bondade. Ela vivia em uma cidade 

chamada Penápolis e se preocupava muito 

com o futuro das crianças. 



A Senhora Nelly tinha uma família grande e era amorosa  

com todos. Ela sempre ensinava aos seus filhos a importância  

de ajudar as pessoas. Seu maior sonho era ajudar principalmente 

os mais carentes e acreditava que um dia conseguiria cuidar  

de muitas crianças ao mesmo tempo. 

Todos podemos ajudar



Essa bondade toda dentro da Senhora Nelly continuou 

crescendo no coração dos filhos dela. Até que um dia, 

o Teté e o Beto realizaram o sonho de sua mãe. Eles 

construíram uma Fundação inteira para ajudar muitas 

crianças! A Fundação ficou linda, bem grande e acabou 

levando o nome pequenininho da Senhora Nelly. 

O sonho  
virou realidade



Na Fundação Nelly, as crianças fazem muitas 

atividades, aprender brincando é uma 

diversão! Elas fazem balé, jiu-jítsu e aprendem 

como cuidar de si e do outro. Todos os dias 

os pequenos se deliciam com a merenda 

escolar que envolve cor, sabor e amor. A escola 

também tem uma linda área verde com tanque 

de areia, casinha de boneca e um parquinho. 

Brincando  
de crescer  



Sabe por que a Fundação Nelly Jorge Colnaghi existe?  

É para levar a Educação Infantil para crianças do Berçário até 

a Pré-Escola. Tudo é de qualidade e não se paga para receber! 

Os professores de lá são muito bons, dedicados e carinhosos. 

Ah, e olha que legal: as crianças também aprendem inglês! 

Todos juntos, ajudando a construir um futuro melhor.

Fazendo a  
lição de casa 



Na Fundação Nelly, tudo é muito limpinho, bonito e 

organizado. Há muitas pessoas que trabalham para 

tudo funcionar direitinho: tem secretária, psicóloga, 

diretora e até presidente! Todos dedicados para fazer o 

sonho da Senhora Nelly valer a pena.

Os anjinhos que 
vivem por lá



Algumas pessoas chamam a Fundação Nelly Jorge Colnaghi de 

“Creche”. Esse nome é ainda mais carinhoso, pois ele significa um lugar 

de aconchego que, durante o dia, abriga e alimenta crianças cujos pais 

trabalham e não teriam outro cantinho como este para deixar seus filhos. 

Um cantinho  
muito especial  



A escola atende, hoje, 230 crianças em período integral... 

Nossa, quantas crianças! E não para por aí: na creche, 

diferentes ações acontecem para valorizar a infância  

das crianças e o fortalecimento do vínculo familiar,  

para que todos cresçam e aprendam juntos. Esses  

são os ingredientes de um futuro melhor! 

Vamos  
aprender juntos?



Lembra do Beto e do Teté? Eles formaram uma família grande e 

bonita ao longo dos anos. Todos são bastante responsáveis e levam os 

ensinamentos da Senhora Nelly muito a sério. Sempre que podem, eles 

se envolvem e participam das atividades da Fundação.  

Família  
sempre unida



A escola atende hoje, 240 crianças em período integral... 

Nossa, quantas crianças! E não para por aí: na creche, 

diferentes ações acontecem para valorizar a infância  

das crianças e o fortalecimento do vínculo familiar, para 

que todos cresçam e aprendam juntos. Esses são os 

ingredientes de um futuro melhor! 

Vamos  
aprender juntos?

Essa

 linda  história 
continua 

A bondade da Senhora Nelly passou para os corações de seus 

filhos, noras e, hoje, para os netos. De geração em geração, toda a 

família continua buscando novas ideias para deixar a Fundação 

Nelly Jorge Colnaghi ainda mais bonita e especial, ajudando na 

missão de construir um bom futuro para as crianças.  
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