
Formação pela Falcons University

A nossa fundadora, Roberta Azevedo, representará o
Instituto Amparando na formação de líderes sociais,
que terá duração de 6 meses.

Entrega de Cestas Básicas Bloquinho de Carnaval do Amparando

Limpeza do Terreno e Poda das Árvores

Entregamos,  para as famílias assistidas, as cestas básicas do mês de
fevereiro. Agradecemos a todos que participaram. As doações são
fundamentais para que ações como essa aconteçam.

o primeiro passo para a ampliação do espaço da
instituição, foi a limpeza do terreno e poda das
árvores. Tudo para receber, cada vez melhor, as
nossa famílias e crianças.
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O ponto alto do mês de fevereiro, foi o Bloquinho do Amparando. As
crianças aprenderam sobre o carnaval, enquanto manifestações
cultural, fizeram as fantasias e confeccionaram instrumentos de
percussão com material reciclável.
Depois, saíram, pelo bairro, cantando, dançando e brincando a valer.

Realizamos a campanha da mochila. O objetivo foi
arrecadar mochilas para as crianças que participam dos
projetos Amparando para Crescer e Amparando para o
Futuro, como uma forma de incentiva-las a estudar.



Lojinha do Amparando

A campanha das mochilas foi um sucesso! Atingimos 100% da meta!
Muito obrigado a todos que nos apoiaram e colaboraram.

Reunião de Pais

Entrega das Mochilas

A Lojinha do Amparando foi criada para ajudar financeiramente
o Instituto com a venda de produtos. No site, você encontra
camisetas e canecas conceituais, que reproduzem os valores da
instituição. Na Lojinha, também, temos produtos personalizados
e, neste mês, o tema de destaque foi o carnaval.

WWW.INSTITUTOAMPARANDO.ORG (21) 99492-4661
(21) 99071-9298 CONTATO@INSTITUTOAMPARANDO.ORG

O primeiro encontro de 2022 com pais e responsáveis teve o
objetivo de levar informações sobre os projetos, as
atividades, o ano letivo e muito mais.

@institutoamparando

Após a limpeza do terreno, a obra de ampliação da instituição
começou.
Com a ajuda de parceiros, estamos construindo e reformando o espaço
para melhor receber e atender as nossas crianças e famílias.

Ampliação do Espaço

Lançamos a campanha do kit escolar. O objetivo foi arrecadar
material escolar para as crianças usarem nas atividades
educacionais oferecidas pela instituição.


