
As vendas de itens, como calçados e roupas, ajudam
o Instituto Amparando a manter os seus projetos.
Realizamos mais um bazar para as famílias
assistidas pelo Instituto.

Reforma em Andamento

Amparando Famílias - Ser Mãe, Ser Mulher Páscoa do Amparando

Bazar do Amparando

O primeiro encontro do Projeto Amparando Famílias de 2022 foi só
alegria! As mães estiveram presentes e o nosso objetivo foi levar
informações e empoderamento, com uma atividade de autocuidado e
elevação da autoestima.

Informativo Nº: 07 - Abril 2022

@institutoamparando

Realizamos a nossa tradicional festa de Páscoa. Foi um dia de muita
diversão, alegria e risadas. Obrigado aos amigos, colaboradores e
parceiros, que tornaram essa data inesquecível.

A Campanha de Apadrinhamento acontece durante o ano todo!
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!

Iniciamos a ampliação do espaço da instituição. Com
a ajuda de parceiros, estamos, aos poucos,
reformando e construindo mais salas para melhor
atender as crianças e famílias.



Planejamento Pedagógico

No mês de abril, comemora-se o Dia do Índio. Nesse dia, realizamos
atividades sobre a cultura indígena, juntamente com a oficina de
Capoeira.
O Projeto Amparando para Crescer foi idealizado para oferecer
educação complementar gratuita para as crianças de 4 a 7 anos.

 Amparando para Vencer

Amparando para Crescer

Com esforço e dedicação, alcançamos os objetivos
e metas propostas de levar mais conhecimento para
as nossas crianças.
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Anualmente, realizamos a confraternização de Páscoa e, neste ano, não
poderia ser diferente. Além da caça aos ovos e outras atividades,
realizamos uma oficina muito especial, onde as crianças fizeram
biscoitos caseiros, em formatos de coelhinhos. O Projeto Amparando
para o Futuro foi idealizado para oferecer educação complementar
gratuita para as crianças de 8 a 12 anos.

Amparando para o Futuro

A Lojinha do Amparando foi criada para ajudar
financeiramente  o Instituto. 
O valor de todas as vendas é revertido para a
manutenção dos projetos.

Realizamos a nossa primeira oficina com o Amparado para
Vencer. O Projeto foi idealizado para oferecer atividades e
oficinas multidisciplinares gratuitas para os adolescentes de
13 a 16 anos.


