
Formatura Gerando Falcões

O nosso presidente, Alexandre, a nossa vice-presidente, Roberta, e a nossa
coordenadora de Serviço Social, Ana Carla, estiveram presentes no INSPIRA
PHI, evento realizado, anualmente, pelo Instituto PHI e que tem por objetivo
tratar de temas interessantes do Terceiro Setor, tendências da filantropia e
iniciativas de impacto social.

Amparando Famílias - Reunião de Responsáveis

Arraiá do Instituto Amparando

Evento Inspira Phi

Coordenado pela nossa parceira "Volunteer Vacations", nossas crianças
fizeram um passeio até a Quinta da Boa Vista para assistir ao espetáculo
"Em busca da Alma do Circo". Tudo patrocinado pela VV e UniCirco. O
passeio teve direito a piquenique, muita pipoca, alegria e algazarra. Foi a
primeira vez que as nossas crianças tiveram acesso a um espetáculo
artístico fora da instituição e somos muito gratos aos queridos parceiros,
que proporcionaram esse momento tão especial.
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Neste mês, a nossa líder, Roberta Azevedo, participou da formatura do
Curso de Formação de Líderes Sociais, da Falcon's University. Agora,
fazemos parte da Rede Gerando Falcões e muitas novidades ainda
estão por vir. Foram 6 meses de capacitação e vencemos todos os
desafios que se apresentaram ao longo dessa etapa. Encerramos um
ciclo para iniciar outro, com muitas oportunidades e realizações.

Realizamos mais um encontro com pais e responsáveis, que teve o
objetivo de levar informações sobre os projetos, as atividades e
finalizar o primeiro semestre de 2022.

UniCirco - Volunteer Vacations

Julho foi um mês para lá de movimentado! Entre as muitas atividades,
realizamos o 8º Arraiá do Amparando, que acontece sempre antes do
recesso escolar. Como em todos os anos, confraternizamos com as
crianças e as famílias, numa festa com muita alegria e diversão! Tivemos
comidas, brincadeiras e danças típicas, além de coroação do "Rei do
Amendoim" e "Rainha no Milho".



Serviço Social

As oficinas multidisciplinares do Projeto Amparando para Crescer
proporcionam o desenvolvimento de competências como a criatividade.
Esse foi o objetivo da atividade de teatralização oferecida pela 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 de Coordenadores

Amparando para Crescer
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A Oficina de Valores, conduzida pela equipe de Psicologia, trouxe atividades
com o tema "Ansiedade". O objetivo foi fazer as crianças refletirem sobre "o
que me deixa ansioso?" , ao mesmo tempo em que observar e identificar
sintomas, visando possíveis intervenções e a saúde mental dos pequenos.
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 mais uma reunião com a equipe de coordenadores. O
objetivo foi avaliar e finalizar o primeiro semestre, traçar estratégias
para atingir as metas propostas para o segundo semestre e pensar
melhorias no atendimento das crianças e das famílias.

O Amparando, também, oferece atendimento social. O Serviço
Social é o coração da nossa instituição e, através dele, assistimos
as famílias cadastradas, oferecemos educação complementar
gratuita para as crianças e prestamos serviços para a comunidade
local.

A Campanha "Investidor Social" é uma campanha voltada para
os seguidores das nossas redes sociais. O objetivo é
estimular que cada um deles faça uma doação de valor
simbólico, através do PIX e, com isso, se sinta pertencente à
nossa instituição e contribua para aumentar a quantidade de
seguidores, compartilhando nossas postagens e convidando
mais pessoas para conhecer o nosso trabalho.


