
Lista de Presentes: brinquedo, roupas,
calçados e kit higiene.

Amparando para Crescer Amparando para o Futuro

Dia de Doar

No projeto Amparando para o Futuro, as crianças de 9 a 12
anos recebem educação que complementa a do ensino formal,
através de oficinas multidisciplinares, que buscam desenvolver
competências e saberes fundamentais para a sua construção
pessoal.

No projeto Amparando para Crescer, as crianças de 4 a 8 anos
recebem educação complementar com atividades pedagógicas,
onde o lúdico se faz presente.
Atividades sobre a conscientização da importância do trânsito.

O dia de doar é uma grande campanha para promover
a generosidade e um mundo mais solidário. O nosso
objetivo é convidar as pessoas para realizar uma
doação ou apadrinhar uma criança.

Informativo Nº: 02 - Novembro 2021

Encontro com o Amparando 

Neste mês realizamos o 2º Encontro para
compartilhar informações, capacitação,
empreendedorismo e, sobretudo, histórias
de superação e sucesso.

@institutoamparando



Recreação

Dia D

Amparando Famílias - oficinas: natal, brigadeiro gourmet e saúde da mulher

As equipes de Pedagogia e Serviço Social 
se uniram para realizar a Oficina de Natal, 
trazendo união, alegria e fortalecimento dos
vínculos familiares.

No projeto Amparando para Crescer, realizamos a
recreação de forma educativa e divertida, através de
vídeos que são grandes aliados no processo de
aprendizagem. O objetivo é tornar o aprendizado mais
criativo, com mais expressão.
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O dia "D" é um dia com atividades diferenciadas com o 
objetivo de trazer amor e aconchego, envolvendo 
brincadeiras e lanches deliciosos. 
Em novembro, foi a vez do bombom!

Planejamos uma oficina de doces, onde as 
mães aprenderam a fazer brigadeiro gourmet
A oficina foi ministrada pela Lilian Monteiro, 
que já participou do nosso projeto como 
assistida e tornou-se confeiteira profissional.

Realização de um bate-papo sobre saúde, 
cujo objetivo foi levar conhecimento sobre 
a prevenção de doenças e os direitos da
mulher sobre seu corpo. A nossa assistente
social Ana Carla, foi a responsável pela
palestra.

Como doar:
R$: 12,00 - Caixa de Bombom
R$: 25,00 - Caixa de Bombom e Panetone
R$: 94,00 - Cesta Bássica, Caixa de Bombom e
Panetone.
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