
Campanha de Dia das Crianças

A Lojinha do Amparando foi criada para ajudar financeiramente a
instituição e funciona ininterruptamente. Todo o valor arrecadado com a
venda dos produtos personalizados é direcionado para a manutenção dos
projetos oferecidos para as famílias e crianças assistidas.

Entrega de Cestas Básicas

Amparando Famílias
Roda de Conversa sobre a Autoestima

Lojinha do Amparando

Neste mês, a nossa parceira Volunteer Vacations realizou mais uma
Missão VV. Dessa vez, contamos com a participação da Luiza Bittencourt,
que realizou atividades de Mindfulness com as mães e responsáveis,
trabalhando o empoderamento e a valorização da mulher. As crianças, que
também participaram, tiveram a oportunidade de trabalhar as suas
emoções junto com os voluntários da VV, presentes na missão. Muito
obrigado à toda equipe presente por essa ação tão especial.
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A Campanha do "Dia das Crianças" se iniciou em setembro e tem o
objetivo de levantar recursos para a realização da tradicional festa de Dia
das Crianças do Amparando, que acontecerá no dia 09 de outubro. Será
um dia especial, com presentes e muita diversão!

A equipe de psicologia coordenou uma roda de conversa com as mães e
responsáveis sobre o tema "autoestima", que teve o objetivo de levar
informações sobre o autocuidado e estimulá-las a cuidar de si mesmas.

Volunteer Vacations e o Mindfulness

DIA DAS CRIANÇAS
DOE R$: 30,00 E FAÇA UMA CRIANÇA MAIS

 FELIZ NESTA DATA TÃO ESPECIAL!

Em setembro, também, realizamos a entrega de cestas básicas para as
famílias assistidas. Graças aos padrinhos, colaboradores e parceiros,
que, generosamente, contribuem com doações. Obrigado a todos!



Durante o mês, realizamos as Oficinas de Artes para as crianças do
Projeto Amparando para o Futuro. Uma delas teve o objetivo de
apresentar a arte rupestre através do contato com um mosaico da pré-
histórica. O Projeto Amparando para o Futuro foi idealizado para
oferecer educação complementar gratuita para as crianças de 8 a 12
anos.

Aniversariantes do Mês

A Oficina de Contação de Histórias trouxe atividades sobre a chegada
da primavera. As crianças fizeram um jogral, que proporciona a
ampliação do vocabulário e estima a leitura. O Projeto Amparando para
Crescer foi idealizado para oferecer educação complementar gratuita
para as crianças de 4 a 7 anos.

O Projeto Amparando para Vencer foi idealizado para oferecer
educação para adolescentes, de 13 a 16 anos, através de
oficinas multidisciplinares, que objetivam desenvolver uma
visão de mundo mais crítica e ampliada e prepará-los para o
futuro.

A Campanha "Investidor Social" foi criada para arrecadar
recursos financeiros, que garantam a continuidade dos nossos
projetos. Com, apenas 1 real, o doador se torna um Investidor
Social e ajuda dezenas de famílias e crianças assistidas pela
instituição.

Amparando para Vencer

Amparando para Crescer
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Amparando para o Futuro

Seja um Investidor SocialSeja um Investidor Social
do Amparandodo Amparando Finalizamos mais um mês de atividades, atendimentos e muito

mais! E para encerrar, realizamos o momento "Aniversariantes do
Mês". Confraternizamos com as crianças, com muita alegria e um
saboroso bolo para celebrar mais um ano de vida.

Campanha do Investidor Social


