
Doação de Pantones

Durante o ano de 2022, realizamos diversas oficinas, entre elas a Oficina
de Artes, para fortalecer os vínculos familiares. Reunimos mães e filhos para,
juntos, construírem um porta retrato e colocar uma foto da família. A atividade
foi muito rica e prazerosa e ofereceu às crianças e responsáveis um momento
de intimidade, reconhecimento e troca.

Arteterapia com as Famílias

Neste mês, realizamos um passeio cultural e um delicioso piquenique, com
o propósito  de trabalhar o fortalecimento de vínculos familiares,
proporcionar o acesso a lugares, que não são frequentados pelas crianças
e famílias e possibilitar a ampliação de seu repertório cultural. O local
escolhido foi a Quinta da Boa Vista, onde estão localizados o Palácio de
São Cristóvão, hoje, Museu Nacional de Arqueologia e Antropologia, que foi
residência da família imperial, e o Bioparque.
Contamos com o apoio do Instituto PHI para a realização desta ação.
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Que bom receber a visita da nossa embaixadora, Cintia Fontanive, e do
nosso parceiro, Romano! Amigos queridos e sempre presentes,
fizeram a entrega de 50 panetones para completar a ceia de Natal da
nossas famílias. Gratidão pela doação e parceria! Muita alegria em
recebê-los!

Fortalecimento de Vínculos - Passeio Cultural e Piquenique

Uma das ações do Projeto Amparando Famílias, planejadas para o mês de
novembro, foi a Oficina de Empadas, cujo objetivo foi oferecer para as
mães assistidas mais uma ferramenta para a geração de renda, além de
estimular o empreendedorismo. As mães tiveram a oportunidade de
realizar o passo a passo da receita e receberam orientações sobre como 
 sobre como fazeros um produto com qualidade. A atividade foi conduzida
pela nossa coordenadora do Serviço Social, Ana Carla. Ficamos gratos e
felizes por proporcionar momentos como esses!

Geração de Trabalho e Renda - Oficina de Empadas

Em 2022, o mundo celebrou o Dia de Doar em 29 de novembro. Esse
dia específico do ano tem a proposta de promover a generosidade,
mobilizar a sociedade para um país mais solidário e conectar pessoas
a instituições que fazem trabalhos nesse campo. O Amparando,
também, participou dessa campanha!



Amparando para Crescer

Semanalmente, realizamos Oficinas de Psicomotricidade para as
crianças do Projeto Amparando para o Futuro. Numa delas, as
atividades buscaram trabalhar os fatores psicomotores e sistemas
sensoriais de maneira lúdica, facilitando o desenvolvimento da
aprendizagem. O Projeto Amparando para o Futuro foi idealizado para
oferecer educação complementar gratuita para crianças de 8 a 12 anos.

Roda de Conversa com a Psicologia - Autoestima 

A atividade pedagógica realizada no Dia da Consciência Negra ofereceu
às crianças um momento de valorização, reconhecimento e respeito à
diversidade e de conscientização sobre a urgência e importância da
luta contra o racismo. O Projeto Amparando para Crescer foi idealizado
para oferecer educação complementar gratuita para crianças de 4 a 7
anos.

A Campanha "Natal do Amparando" foi criada para arrecadar
os presentes, que serão entregues para as nossas crianças
e adolescentes na nossa tradicional festa de fim de ano.
Vale lembrar, que o bom e querido velhinho, Papai Noel,
estará presente para a alegria da criançada!

Geração de Trabalho e Renda - Oficina de Cupcake
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Amparando para o Futuro

Natal do Amparando

Em novembro, também, teve uma roda de conversa realizada
pela equipe de psicologia. Um encontro rico, que trouxe o
debate sobre a importância do autocuidado para a conquista
da autoestima e sobre a relação da autoestima com tudo o que
se relaciona ao ato de cuidar, seja de nós mesmos e/ou do
outro.

Mais uma Oficina de Geração de Trabalho e Renda realizada!
Dessa vez, foi a Oficina de Cupcake, que  teve o objetivo de
capacitar 15 mães na preparação de cupcakes, oferecer
ferramenta para geração de renda extra para as famílias e
estimular o empreendedorismo.


