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Março/Abril 2019   

Nosso bimestre foi cheio de novidades, 

Confira!!!! 

RECORDAR É VIVER... 

História da AMPARE 

Capítulo 2 

Missão: Promover e articular ações de defesa de 

direitos das pessoas com deficiência intelectual, na 

construção de uma sociedade inclusiva e sem 

preconceito; prestar serviços de forma continuada, 

permanente e planejada aos usuários e as suas famílias 

e contribuir para a formação de cidadãos felizes, 

saudáveis educados, independentes e autônomos.  

 

PROGRAME-SE 

Nossa FESTA JUNINA já está se aproximando!!! 

Será no dia 07 de junho, a partir das 17:00h 

Tem quadrilha???  Tem sim sinhô!!! 

Tem comida gostosa??? Tem sim sinhô!!! 

Tem bingo??? Tem sim sinhô!!! 

Tem música boa??? Tem sim sinhô!!! 

Tem bazar??? Tem sim sinhô!!! 

E o Rei e a Rainha da Pipoca??? Tem sim sinhô!!! 

 

Venha se divertir com a gente e convide seus 

amigos e familiares!!! 

Se quiser ser um voluntário e contribuir com a 

festa, é só entrar em contato com a gente!  

 

QUER SER UM COLABORADOR? 

A manutenção de nossa instituição ( sede e casa 

de acolhimento) depende da colaboração da 

sociedade. Seja um doador e convide um amigo 

para fazer parte dessa corrente do bem!  

Associação de Mães, Pais, Amigos e Reabilitadores de 

Excepcionais 

Banco do Brasil – Agência: 1003-0  Conta:250085-X 

BRB  - Agência: 209  Conta: 600469-6 

CEF– Agência: 007 Operação:003 Conta: 1974-0 

CNPJ: 00.328.443/0001-06 

 

Você também pode colaborar com projetos, doações de 

materiais pedagógicos, de escritório, etc. 

 

Projeto Consciência Corporal 

Desde 2016 a AMPARE foi agraciada com o 

projeto de Consciência Corporal por meio da 

parceria dos voluntários Paulo, Emanuel e 

Verônica. 

Esse projeto visa com a prática do lúdico e da 

Yoga desenvolver em nossos assistidos a 

consciência e descoberta de seus corpos e 

melhoria da qualidade de vida. 

Somos gratos a nossos queridos voluntários que 

disponibilizam de seus tempos, para trazerem 

práticas diferenciadas para nossos assistidos.  
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E como dizem que “Uma imagem vale mais do 

que mil palavras” selecionamos alguns de nossos 

momentos MUITO ESPECIAIS deste bimestre. 

                            CARNAVAL 

 

 

    DIA INTERNACIONAL DA MULHER 

 

 

 

 

 

 

 

OFICINA DE OVOS DE PÁSCOA 

 

PASSEIO AOS PONTOS TURÍSTICOS DE BRASÍLIA 

 

NA CASA LAR RECEBEMOS A ALEGRE VISITA DO 

GRUPO SEMEADORES, VOLUNTÁRIOS E 

PALESTRANTES DA FEDERAÇÃO ESPÍRITA.   
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