
Doação de Cestas Básicas Domingo em Família

Amparando para Crescer 

No domingo, 24/10, o nosso parceiro Companhia Di Animação
apresentou uma peça teatral, unindo cultura e diversão para 
as famílias. Um dia de muita alegria e brincadeiras!

Recebemos cestas básicas da empresa Robert Half, 
que foram entregues às nossas famílias assistidas. 
Obrigado pelo apoio, @roberthalfbr.

Educação complementar gratuita, aplicada de forma 
lúdica e criativa, através das oficinas de português, 
matemática, contação de histórias, recreação, 
psicomotricidade e valores.
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Encontro com o Amparando 

Neste mês iniciamos o Encontro para
compartilhar informações, capacitação,
empreendedorismo e, sobretudo, histórias
de superação e sucesso.

@institutoamparando

Com R$ 1,66 por dia, você garante alimentação, 
material escolar e muito mais!



Atendimentos Sociais, Psicológicos e Fonoaudiológicos

Amparando Famílias

Os atendimentos sociais são o coração da 
nossa organização. É através deles que 
tomamos conhecimento das demandas das
famílias e da comunidade e agimos para 
solucioná-las.

O mês de outubro traz a discussão de um tema
omportantíssimo para saúde da mulher, que é a 
prevenção do câncer de mama. 
E, nós não poderíamos ficar de fora.
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Dia das Crianças - Pintando o 7 

Dia D

O dia "D" é um dia com atividades diferenciadas com o 
objetivo de trazer amor e aconchego, envolvendo 
brincadeiras e lanches deliciosos. 
Em outubro, foi a vez do pão de queijo!

Uma de nossas preocupações é oferecer 
condições para que as crianças tenham
oportunidade de crescer de forma saudável 
e conquistar o seu lugar no mundo. E, a 
saúde mental é fundamental para isso.

Oferecemos atendimento fonoaudiológico 
para as crianças. A fonoaudiologia não 
atua apenas na fala, mas tem o propósito
de tornar mais fácil e compreensível a 
linguagem, a escuta e a escrita.

Comemorar o Dia das Crianças é uma tradição por aqui. 
Todos os anos realizamos um evento que, grande ou pequeno, 
leva alegria para as nossas crianças.


