
Amparando para Vencer

O nosso parceiro e colaborador Tom realizou a doação de toucas de
frio, que foram entregues para as crianças dos projetos Amparando
para Crescer e Amparando para o Futuro. Agradecemos todo o apoio e
a entrega dos itens que irão manter as crianças aquecidas neste
inverno!

Amparando Famílias -
Roda de Conversa sobre Empreendedorismo

Aniversariantes do Mês

Doação de Toucas de Frio

Neste mês, as nossas crianças tiveram uma surpresa! As nossas
parceiras Leonora Bertola e Renata França, junto com amigos e
familiares proporcionaram uma tarde incrível com lanches do Mc
Donalds. Que dia delicioso! As crianças amaram! Muito obrigado à
todos que participaram desse momento tão especial.
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O Projeto Amparando para Vencer foi idealizado para oferecer educação
complementar gratuita, através de oficinas multidisciplinares, para os
adolescentes de 13 a 16 anos,  que objetivam desenvolver uma visão de
mundo mais crítica e ampliada e prepará-los para o futuro.

Realizamos uma roda de conversa com as mães e responsáveis sobre o
tema "empreendedorismo", que teve o objetivo de levar informações,
empoderamento e estimulá-las as sair em busca dos seus sonhos e
metas.

McDia Feliz

Finalizamos mais um mês de atividades, atendimentos e muito mais! E
para encerrar, realizamos o momento "Aniversariantes do Mês".
Confraternizamos com as crianças, com muita alegria e um saboroso
bolo para celebrar mais um ano de vida.



Psicologia

Durante o mês, realizamos as Oficinas Natureza e Sociedade para as
crianças do Projeto Amparando para o Futuro. Uma delas teve o
objetivo de mostrar os diferente tipos de meios de transportes e
descobrir quais deles as crianças já viram ou utilizaram. O Projeto
Amparando para o Futuro foi idealizado para oferecer educação
complementar gratuita para as crianças de 8 a 12 anos.

Doação de Cestas Básicas

Amparando para Crescer
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A Oficina de Psicologia trouxe atividades para trabalhar a
concentração, paciência, foco e coordenação motora. O objetivo foi
montar uma sequência de cores, de acordo com a percepção visual das
crianças. O Projeto Amparando para Crescer foi idealizado para
oferecer educação complementar gratuita para as crianças de 4 a 7
anos.

Amparando para o Futuro

Em agosto, recebemos uma doação de cestas básicas da nossa
colaboradora Eduarda Soares, a quem queremos muito
agradecer pela parceria!

O Amparando, também, oferece atendimento psicológico. A
psicologia é essencial no dia a dia das crianças e das famílias.
É através dos atendimentos, que observamos a necessidade
de cada um e contribuímos para promoção da saúde mental 
 dos nossos assistidos.

A Campanha de "Apadrinhamento" acontece durante todo o
ano! As contribuições mensais garantem a continuidade dos
nossos projetos. Por, apenas, R$ 1,66 ao dia, você apadrinha
uma criança, acompanha o seu desenvolvimento e contribui
para o seu futuro! 

Seja um Padrinho

O apadrinhamento garante
atividades educacionais,
alimentação, atendimentos
psicológicos e muito mais!


