
   

JORNAL DA AMPARE 

SHCGN 709 - Área Especial Escola Classe -70750-700 - Brasília - DF -   (61)3274-9561 – 3273-6964 
CNPJ n.º 00.328.443/0001-06 * CF/DF n.º 07.340.063/001-53 * Reconhecida como Entidade Filantrópica pelo CNAS  

Utilidade Pública Federal: Dec. n.º 87.741/82 * Utilidade Pública no DF Dec. n.º 3.700  

 * Site:www.amparedf.org.br - Fanpage/Facebook: AMPARE DF - E-mail: contato@amparedf.org.br  

JULHO/AGOSTO 2019   

No mês de julho a AMPARE funcionou de forma mais branda. Muitos dos assistidos e profissionais 

estavam de férias, mas nossas portas permaneceram abertas para receber àqueles que quiseram vir e as 

atividades foram diferenciadas. Agosto chegou cheio de novidades e ânimo renovado.  

RECORDAR É VIVER... 
História da AMPARE 

Capítulo 3 

Objetivos – 2ª parte 
 Apoiar, fortalecer e instrumentalizar as 

famílias para que possam cumprir suas 
funções sociais com foco na qualidade de 
vida, no exercício da cidadania, no 
fortalecimento de vínculos e na inclusão 
na vida social;  

 Oportunizar aos assistidos, aquisição de 
conhecimento e habilidades, promovendo 
sua autonomia e independência, 
preparando-os, inclusive, para o mercado 
de trabalho, protegido ou não. 

 

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 Mãe e Filha 
A arte unindo e construindo.  

Sob a orientação da Professora Alice de educação 

artística, mães e filhas (os) vem desfrutando de 

um momento lúdico e de aprendizado para 

fortalecerem o vínculo por meio da arte. 
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PROJETO POMAR 
 

Nossa querida educadora Irenice tem sido a responsável, em “dar cor” a este projeto. Conseguiu a doação 

de várias mudas de árvores frutíferas e junto aos nossos assistidos vem criando um cantinho muito 

especial aqui na AMPARE. Já estamos desfrutando dos benefícios do projeto com deliciosos chazinhos 

que vem sendo servidos na hora do lanche. 

.
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FIQUE DE OLHO !!! 
Acompanhe as informações em nossas redes sociais: 

www.amparedf.org.br                         Facebook: AMPARE DF 

FEIJOADA BENEFICENTE DA AMPARE 

05 de outubro 

Um sábado com tempero pra lá de especial!!! 

Vai ser delicioso !!!!! 

Chame os amigos !!! 

 

 

ESCOLINHA DA PROF. RAIMUNDA 

Em comemoração ao dia do Estudante  (11/08), 

os professores fizeram um teatro entitulado  

“Escolinha da Professora Raimunda” para os 

assistidos no Núcleo Ocupacional, fazendo uma 

releitura adaptada da Escolinha do Professor 

Raimundo de Chico Anízio. Foi muito divertido! 
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PROJETO NOSSO JARDIM DA AMPARE 

Iniciado no dia 07/08 por um grupo de 

voluntários, o projeto tem como objetivo o 

desenvolvimento de práticas ecológicas e 

ambientais que visam à aquisição de habilidades 

expressivas corporais e orais por meio do 

contato com a natureza. 

 

 

 

 

AMPARINTINS 

A semana de 19 a 29/08 foi a semana de 

comemoração do folclore brasileiro na AMPARE. 

Este ano foi trabalhado o Festival de Parintins 

como tema. 

Houve na culminância da semana, mostra de 

vídeo com imagens do Festival e também 

apresentações de todas as turmas explicando as 

características mais marcantes da tradição. 

O Festival AMPARINTINS contou com 

apresentações artísticas da turma de expressão 

corporal aonde as danças dos Bois Garantido e 

Caprichoso foram apresentadas para a equipe de 

jurados também constituída de assistidos. Ao 

final, houve a votação do Boi mais bonito e 

torcida mais animada. 
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