
Fortalecimento de Vínculos - Cine Pipoca

Amparando para Vencer

Durante o ano de 2022, participamos do "Fazendo Juntos", um projeto da ONG
Anjos da Tia Stellinha, ministrado pela própria Stellinha, que nos trouxe muitos
conhecimentos sobre como elaborar um projeto social. Aprendemos a como
construir cada uma das etapas, da justificativa à prestação de contas. Muito
obrigado, Stellinha, pela generosidade em nos repassar tanto conhecimento!

Projeto Fazendo Juntos

Neste mês, realizamos a nossa tradicional festa de Dia das Crianças.
Foram momentos de muita alegria e diversão, com muita música, dança,
oficina de desenho, oficina de pintura facial, pula pula, piscina de bolinhas,
apresentação de capoeira, doces, bolo e muito mais. Agradecemos,
imensamente, a todos os  voluntários, padrinhos, colaboradores e
parceiros que contribuíram para este dia acontecer.

Informativo Nº: 13 - Outubro 2022

No Projeto Amparando para Vencer realizamos atividades de
empreendedorismo. Numa delas, os adolescentes foram orientados a
criar a própria empresa. O objetivo foi ampliar a visão dos nossos jovens
para o empreendedorismo e para a  importância de se traças metas e
aprender a encarar novos desafios. O Projeto Amparando para Vencer foi
idealizado para oferecer educação para adolescentes, de 13 a 16 anos.

O cine pipoca teve o objetivo de fortalecer vínculos entre as mães e os
filhos, atráves dos vídeos "o valor da família" e o "valor da família e da
amizade".

Dia das Crianças no Amparando Fortalecimento de Vínculos - "Entre Cores e Olhares"

Foi realizada a peça teatral "Entre Cores e Olhares" e a confraternização
dos aniversariantes do mês. O objetivo da oficina foi o  fortalecimento dos,
vínculos familiares  entre as mães e as crianças. Para esta apresentação
acontecer, tivemos a parceria do ator Pierre e da atriz Michelle, com
produção  de Freedom Produções e Aliansce Sonae. Muito obrigada por
essa manhã especial!

https://www.instagram.com/freedomproducoesrj/


Durante o mês, realizamos as Oficinas de Valores para as crianças do
Projeto Amparando para o Futuro. Uma delas teve o objetivo de trazer o
debate sobre as regras de convivência, através do jogo "Uno" e mostrar
que os limites são fundamentais para a boa relação e o respeito entre
as pessoas. O Projeto Amparando para o Futuro foi idealizado para
oferecer educação complementar gratuita para as crianças de 8 a 12
anos.

Bazar do Amparando

Na Oficina de Capoeira, as crianças reforçaram a aprendizagem  sobre
o volume de jogo e as regras da rifa de capoeira. O Projeto Amparando
para Crescer foi idealizado para oferecer educação complementar
gratuita para as crianças de 4 a 7 anos.

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 Famílias

Amparando para Crescer
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Amparando para o Futuro

Campanha do Investidor Social

Outubro, também, teve o Bazar do Amparando, ação que
realizamos, mensalmente, para as famílias assistidas e a
comunidade. Agradecemos a todos que doaram para o evento.

Em outubro, realizamos ação de conscientização sobre a prevenção
ao Câncer de Mama e aproveitamos para oferecer oficinas voltadas
para a saúde e o bem-estar da mulher e para a geração de trabalho e
renda. Nossas mamães participaram da Oficina de Automaquiagem e
da Oficina Maquiagem Profissional, ministradas pelo nosso parceiro
Instituto Celeste Moreira.


