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O Bimestre foi s i m p l i s m e n t e FANTÁSTICO em nossa instituição!!! Quanto aprendizado, quantas 

alegrias, quantos parceiros incríveis estiveram conosco. Confira nessa edição.   

RECORDAR É VIVER... 

História da AMPARE 

Capítulo 3 

Objetivos – 1ª parte 

 Assegurar a qualidade de vida dos 
usuários e os princípios de educação 
inclusiva; 

 Proporcionar um processo educativo que 
permita ao usuário ser visto com 
capacidade de construir, de descobrir, de 
inventar e de decidir;  

 

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 Pedalar 
 

Esse bimestre o Projeto Pedalar recebeu a visita 

do Repórter Kenzo Machida da Rede Globo de 

televisão e sua equipe.  

Vieram conhecer os benefícios de nosso projeto 

e saíram para pedalar com alguns assistidos. 

A matéria foi ao ar no dia 30 de maio no DF1. 

 

 
 

AIESEC 

“A AIESEC é uma organização formada por 

jovens que se preocupam em liderar um impacto 

positivo na sociedade em que vivemos, a partir 

da promoção da paz, igualdade, tolerância e bem 

estar social.” 
Desde o início do mês de junho abrimos as 

portas da AMPARE para receber estudantes 

estrangeiros para desenvolverem projetos para a 

instituição e oportunizar aos mesmos vivências 

diferentes das que existem nas respectivas 

culturas.  
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Realizada no dia 07 de junho, a festa foi sucesso 

total !!! Alegria, quadrilha, teatro musical, dança 

e comida gostosa. 

Agradecemos a todos pelo empenho: 

Professores, familiares, amigos e voluntários. 

É muito bom e importante poder contar com a 

parceria de vocês! 

 

A importância de se alimentar com qualidade, 

tem sido nosso foco especial das quartas feiras.  

Sempre com novidades deliciosas que agradam 

aos olhos e ao paladar, a nutricionista voluntária 

Marta, nossas queridas cozinheiras Iva, Ana 

Claudia e Iracy e a mãe voluntária Maria, 

encantam a todos com alimentos variados em 

textura, sabor e cor. 

 

   

Neste bimestre o esporte chegou a AMPARE com 

tudo.  

Às quintas feiras contamos com o voluntário 

Messias, mestre de Karatê ensinando aos nossos 

assistidos essa arte milenar. Todos participam 

muito concentrados e disciplinados buscando 

aprender as técnicas. 

E a Bocha Paralímpica vem sendo ministrada por 

nossos educadores físicos Ivanir, Lincoln e 

Leandro. Inclusive já temos alguns jovens 

participando de competições pelo DF. Deixamos 

aqui um agradecimento especial a esses 

profissionais que aos sábados foram buscar 

conhecimento sobre a prática do esporte no 

CETEFE. 
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Lindos registros dos nossos ótimos momentos 

 

Visita do Ministério da Cidadania 

apresentando o programa “Criança Feliz”. 

 

Grupo de mulheres – Projeto da Psicóloga 

Bárbara – Fazendo Pizza. 

 

 

 

Show da Banda “Baião de Dois” da APAE 

no encerramento da Gincana. 

 

 

Gincana  
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Palestras da Psicóloga Rosane –  

“ Compreendendo e lidando com as 

emoções” e “Porque brincar é tão 

importante”. 

 
Treinamento de Primeiros Socorros com 

o Grupo de Bombeiros Militares do DF 

 

Palestra sobre o Projeto de integridade - 

Compliance com os Advogados da COVAC 

 

 

Apresentação do  Projeto “ Nosso Jardim” 

pelo voluntário Paulo.
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