
Amparando para o Futuro

Amparando para Crescer

Neste mês, realizamos uma grande ação de Atenção Básica  para atender as famílias assistidas pelo Amparando, em parceria com a UNIG, a Volunteer Vacations e
o Posto de Saúde, de Miguel Couto. A ação, patrocinada pelo Instituto PHI, contou com a participação de médicos de várias áreas, estudantes de medicina da UNIG
e dos funcionários do Posto de Saúde. Foram realizadas palestras sobre saúde da mulher, aferição de pressão arterial, testes rápidos de glicose, testes de sífilis,
consultas com ginecologista e clínico geral, além de animação e brincadeiras para as crianças enquanto os responsáveis eram atendoidos. Agradecemos ao nosso
financiador, aos super parceiros e à equipe de voluntários do Amparando, que fizeram este momento incrível  acontecer!
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Ação Saúde

A Campanha de "Apadrinhamento" acontece durante todo o ano! As
contribuições mensais garantem a continuidade dos nossos projetos.
Por, apenas, R$ 1,66 ao dia, você apadrinha uma criança, acompanha o
seu desenvolvimento e contribui para o seu futuro! 

Apadrinhamento

As atividades pedagógicas realizadas no mês de dezembro tiveram como tema
natal. As crianças confeccionaram os enfeites e fizeram a montagem da Árvore
de Natal, preparando a instituição para receber o Papai Noelma festa de
encerramento do ano. O Projeto Amparando para Crescer foi idealizado para
oferecer educação complementar gratuita para crianças, de 4 a 7 anos.

As crianças do Projeto Amparando para o Futuro também participaram de
Oficinas de Artes, confeccionaram os enfeites da Árvore de Natal, utilizando
palitos de sorvete, papel, lã e tintas. O Projeto Amparando para o Futuro foi
idealizado para oferecer educação complementar gratuita para crianças de 8 a
12 anos.



Confraternização de Voluntários e Avaliação de 2022

A Lojinha do Amparando foi criada para ajudar financeiramente a
instituição. O valor de todas as vendas é revertido para a
manutenção dos projetos. E, neste mês, foram muitas as
novidades, personalizadas com temas natalinos e de ano novo.
Confiram os itens em nossa página!

Confraternização do Projeto Amparando para Vencer
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Natal do Amparando

Lojinha do Amparando

Realizamos a última reunião de voluntários para encerramento do
ano letivo. Além de um delicioso café da manhã, aproveitamos o
momento para realizar uma avaliação de 2022 e um momento de
reflexão sobre o que foi positivo e que precisa se aprimorado em
2023. E, finalizamos o nosso encontro com o tradicional amigo
oculto.

Também tivemos o encerramento do projeto Amparando para
Vencer!  Mais um ano letivo chegou ao fim e para encerrar este
ciclo, nada como uma confraternização para os adolescentes,
com direito a bolo, cachorro quente, salgadinhos, altas conversas
e risadas.

A nossa tradicional festa de fim de ano aconteceu no dia 20 de dezembro e teve a presença do bom e querido velhinho, Papai Noel. Realizamos a entrega dos kits
de presentes para as crianças e das cestas básicas e panetones para as famílias. A festa teve brincadeiras e atividades organizadas pela equipe pedagógica,
lanches, muita música e animação. Obrigado a cada padrinho, amigo, parceiro e colaborador que participou e contribuiu para um dia incrível e inesquecível! Foi
um fechamento de ouro!


