
A Campanha "O Seu Pix Vale Ouro" foi lançada com mais uma forma de
garantir a continuidade dos nossos projetos e alimentação das crianças
e famílias. Criamos, também, o "Termômetro do Bem", que mostra,
periodicamente, a evolução das doações. Acompanhe, tudo isso
através das nossas redes sociais!

No primeiro encontro sobre Comunicação e Educação -
Boas Práticas e Desafios, coordenado pela nossa
psicóloga, Ana Carolina, recebemos a professora Magda
Fernandes, especialista em Educação Especial  e a
professora Viviane Monteiro, pós-graduada em Educação
Especial e Inclusiva.

Reunião de Pais

Amparando Famílias - Dia das Mães Gerando Falcões e Instituto Mundo Novo

Capacitação em Educação Inclusiva

No mês de maio, comemora-se o Dia da Mães. Neste dia tão
importante, oferecemos para as mamães assistidas o "Dia da Beleza",
em parceria com o Espaço Celeste Style Hair, que proporcionou
momentos incríveis, com maquiagem, limpeza e decoração das unhas,
hidratação e cortes de cabelo.

Informativo Nº: 08 - Maio 2022

Neste mês, recebemos a visita da Bruna Simãozinho, Cofundadora e
Diretora Executiva, do Instituto Mundo Novo e líder do Gerando Falcões
RJ. Ela veio conhecer o nosso trabalho de perto. Felizes pela
oportunidade! Foi um encontro rico com muita conversa e troca de
ideias e perspectivas.

Realizamos mais um encontro com pais e responsáveis,
que teve o objetivo de levar informações sobre os
projetos, as atividades, o ano letivo e muito mais. 



Criando Redes

Durante o mês, realizamos atividades de estímulo à coordenação
motora e criatividade. As crianças criaram "dedoches", com base nas
histórias contadas na Oficina de Contação de Histórias. O Projeto
Amparando para Crescer foi idealizado para oferecer educação
complementar gratuita para as crianças de 4 a 7 anos.

Reunião da Equipe de Psicologia

Amparando para Crescer
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Realizamos Oficinas de Linguagem e atividades de interpretação de
texto, com a leitura do livro "A Árvore dos Frutos". O objetivo foi treinar
a leitura e a escrita e estimular a fluência e raciocínio. 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

Realizamos a primeira reunião com a equipe de Psicologia,
para ajuste de procedimentos. O objetivo é alcançar as metas
propostas, dentre elas cuidar da saúde mental das crianças e
famílias, levando acolhimento e aconchego.

Recebemos a visita da Claudia Rubiah, da instituição Anjos de
Asas no Mundo Azul. Ela tornou-se amiga do Instituto, através
do projeto "Criando Redes", da Falcon's University. Muito
obrigada pela sua presença e apoio!

Lançada a "Campanha de Agasalhos 2022"! Essa ação
ajuda a manter "quentinhas" as famílias assistidas, bem
como a comunidade. Arrecadamos itens em bom estado.
Participe!


