
O Projeto Amparando Famílias, realizou muitos
atendimentos, dentre eles, a renovação de
matrículas, visitas domiciliares, atualizações do
cadastro. Foram muitas as demandas e mais núcleos
familiares cadastrados. Agora, são 42 famílias
assistidas!

Lojinha do Amparando

Reunião de Pais e Responsáveis Jogo das Estrelas

Serviço Social

No mês de março, realizamos o segundo encontro com pais e
responsáveis, que teve o objetivo de levar informações sobre os
projetos,  as atividades, o ano letivo e muito mais.
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O Instituto Amparando participou do tradicional evento beneficente,
comandado pelo Zico, o Jogo das Estrelas! O seu maior objetivo, o
apito final, sempre foi a causa solidária, a doação de toda sua renda
para instituições do Terceiro Setor. E, tudo o que foi arrecadado na
partida de 2021, foi distribuído no dia 25/03. Como uma das
instituições beneficiadas, estamos muito felizes e gratos!

Lançamos a Campanha da Páscoa, cujo o objetivo é 
 arrecadar ovos de chocolates e caixas de bombons para
as crianças que participam dos projetos Amparando para
Crescer e Amparando para o Futuro e que serão
entregues no mês de abril, na nossa tradicional
confraternização de Páscoa.

Lojinha do Amparando foi criada para ajudar financeiramente 
o Instituto com a venda de produtos. 
No mês de março , o tema de destaque foi Coleção Páscoa.



Fonoaudiologia

Realizamos atividades sobre o "medo" e na Oficina de Contação de
Histórias desenvolvemos atividades sobre o assunto. O Projeto
Amparando para Crescer foi idealizado para oferecer educação
complementar gratuita para as crianças de 4 a 7 anos.

Bazar Amparando

Amparando para Crescer

A fonoaudiologia infantil não atua apenas na fala. A ciência da
fonoaudiologia, como um todo, tem o propósito de tornar mais
fácil e compreensível a linguagem, a escuta e a escrita.
O cuidado integral da criança é uma das nossas preocupações.
Por isso, oferecemos condições para que ela se desenvolva de
forma plena e tenha maiores oportunidades no futuro.
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No mês em que comemoramos o Dia Mundial da Água, realizamos
atividades sobre a importância da água e do seu uso consciente.
Durante a oficina, as crianças realizaram projetos com o tema
abordado. 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 Campanha de Apadrinhamento acontece durante o ano todo!
As contribuições mensais garantem a continuidade aos nossos
projetos. Por, apenas, R$ 1,66 ao dia, você apadrinha uma
criança, acompanha o seu desenvolvimento e contribui para o
futuro!

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.


