
A "Campanha do Agasalho" ajuda a manter  aquecidas as famílias
assistidas pelo Instituto. Neste mês, iniciou-se o inverno e, com isso,
estamos arrecadando cobertores, roupas e outros itens, em bom
estado. Participe!

Coordenado pela equipe do Serviço Social, realizamos mais
um encontro do Projeto Amparando Famílias. Dessa vez, o
tema foi  "Corpo e Mente" e o encontro foi conduzido pela
Coach, Mary Claro, que é Coach Integral Sistêmico, formada
pelo Febracis e Analista de Perfil Comportamental, além de
empreendedora social.

Doações - "Nosso Coletivo"

Aniversário do Amparando Avaliação do 1º Semestre e 
"Arraiá" dos Investidores Sociais

Amparando Famílias - Corpo e Mente

Junho é um mês pra lá de especial, pois é quando comemoramos o
aniversário da nossa instituição! Completamos 8 anos e é emocionante
pensar na quantidade de núcleos familiares e crianças que foram assistidos
e acolhidos por nós e por todos os amigos que apoiam e fazem parte dessa
grande FAMÍLIA. Se teve comemoração? Teve, sim! Um dia com muita
alegria, com direito a bolo, música, dança e muita diversão.
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Finalizamos o primeiro semestre de 2022! E, para avaliar melhor todo
trabalho realizado até aqui, reunimos os nossos investidores sociais
para falar de resultados e trocar ideias sobre a nossa atuação.
Finalizamos a reunião com um belo "Arraiá", onde não faltaram
comidas típicas de São João, forró e quadrilha.

Recebemos doações de cestas básicas e kits de higiene.
Agradecemos de coração ao parceiro "Nosso Coletivo",
por nos ajudar a garantir a segurança alimentar e
higienização das nossas famílias.



Fonoaudiologia

As oficinas multidisciplinares do Projeto Amparando para Crescer
proporcionam o desenvolvimento de competências como, por exemplo, a
criatividade. Esse foi o objetivo dessa atividade com o círculo. Além de
aprenderem sobre a forma geométrica, as crianças foram estimuladas a
usar a imaginação para criar outras formas, a partir do círculo e utilizar as
cores. O Projeto Amparando para Crescer foi idealizado para oferecer
educação complementar gratuita para as crianças de 4 a 7 anos.

Teatro no Amparando

Amparando para Crescer
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A Oficina de Valores, conduzida pela equipe de Psicologia, ofereceu, nesse
mês, atividades com o tema "Bullying". O objetivo foi mostrar e discutir
sobre as características e ações que configuram o Bullying e as formas de
combatê-lo. Com uma abordagem mais abrangente, a equipe pode
trabalhar, também, a importância do respeito, que é um dos nossos valores
institucionais. 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

Em mais um ano, contamos com a parceria do Instituto da Criança,
através do Projeto " Leitura para Todos", que nos presenteou com uma
contação de história super especial! Foi uma peça teatral, com a
participação do @suvaco_cao, que apresentou a história do livro
"Suvaco em um Mergulho no Mar". Obrigado Aliance Sonae e Caxias
Shopping pela parceria! As crianças se divertiram muito. Ver esse brilho
no rostinho de cada um, não tem preço!

O Amparando, também, oferece atendimento fonoaudiológico. Aos
sábados, a fonoaudióloga, Ana Carolina Pascoal, usa a sua
competência para proporcionar o bem-estar para as crianças,
ajudando-as a desenvolverem a fala, a escrita e a autoconfiança.

A Campanha "Sexta do Pix" foi lançada para que os nossos
projetos de educação e de assistência social continuem a
existir. E, como forma de agradecimento, quem participar
estará concorrendo a um lindo brinde!


