


Desde 2003, somos uma instituição

de caráter filantrópico, sem fins

econômicos e sem qualquer vínculo

com órgãos públicos.

Q U E M  S O M O S

Nosso objetivo é promover e articular

ações em defesa dos direitos ,

prevenção, orientação, bem como

prestar serviços para melhorar a

qualidade de vida de crianças em

situação de vulnerabilidade social.

Também prestamos apoio às suas

famílias, buscando uma sociedade

mais justa e igualitária.



No ano de 2021 enfrentamos inúmeras dificuldades, vimos o
desemprego e a precarização do trabalho aumentarem no país,
infelizmente uma realidade que tivemos que enfrentar. E o mais
dolorido: o grande número de vidas perdidas que não tivemos tempo
de nos despedir e dar o último abraço.

Inicialmente, destacamos que o trabalho realizado pelo Instituto
Ama só é possível graças a solidariedade de cada colaborador,
juntos somos mais fortes e conseguimos alcançar o nosso
objetivo que é: transformar vidas!

Embora tenha sido um ano tão difícil para todos, conseguimos tornar
uma realidade menos dolorida às famílias atendidas. Ao longo de todo
o ano desenvolvemos vários projetos, dos quais tivemos que nos
adaptar as novas mudanças da vigilância sanitária, sendo importantes
ferramentas para a efetivação dos direitos da criança e o trabalho
realizado junto com as famílias cadastradas. Contudo, a fome não
esteve presente neste triste período, e a nossa união conseguiu levar
um pouquinho de amor em cada coração.  

Em 2022 é fundamental mantermos esta parceria, uma ação de
solidariedade e um movimento que salva vidas. Nós da equipe Instituto
Ama reforçamos o compromisso de lutar pelos direitos das crianças.
Respeito, amor, proteção, um lugar que oferece segurança e esperança
de um futuro melhor, este é o Instituto Ama

Dessa forma, queremos agradecer de todo o coração por enfrentarmos
juntos mais um ano e por termos conseguido atender além das
necessidades de cada criança.



Proporcionar assistência e apoio às crianças assistidas; 
Usar de todos os meios possíveis para a recuperação, inclusive através
de fornecimento de produtos como: alimentação, fraldas, leites
especiais e medicamentos; 
Estimular e desenvolver iniciativas sociais e comunitárias em favor das
crianças assistidas através de campanhas entre os associados e não
associados, a fim de arrecadar contribuições em caráter de donativos
e produtos, bens ou dinheiro em espécie; 
Com apoio de voluntário, dar atendimento dentro do Instituto para as
crianças de risco social, dentro das possibilidades da associação; 
Prevenir possíveis situações de risco, visando à melhoria da qualidade
de vida, atuando na garantia dos direitos das crianças e adolescente,
ou seja, proteger a integridade de crianças e adolescente. Obedecendo
o Estatuto da Criança e do Adolescente;
Vivenciar, atividades culturais, recreativas através da dança que
contribuam para o desenvolvimento integral das crianças atendidas; 
Trabalhar de forma integrada entre as atividades lúdicas e esportiva
visando o atendimento das necessidades oportunizando variados tipos
de experiências de aprendizado;
Aprender a manifestar-se culturalmente através da vivência de
diferentes linguagens (corporal, visual e verbal) de forma prazerosa e
lúdica; 
Compreender o papel da brincadeira no desenvolvimento infantil, bem
como utilizar a brincadeira como ferramenta pedagógica;
Trabalhar o vínculo, orientações e responsabilidades quanto ao
processo sócio educativo da criança e ao adolescente.
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NOSSOS OBJETIVOS

CRIANÇA: UM FUTURO EM CONSTRUÇÃO



Em meio a tantos
momentos tristes

conseguimos deixar

uma marquinha de 

amor e
esperança

no coração de
nossas crianças



Além do nosso atendimento presencial, também priorizamos as visitas a cada
família atendida. É através das visitas que verificamos como está o convívio
familiar, os cuidados com a criança (se a criança não está sofrendo maus-tratos,
abusos físicos/psicológicos...). Essas visitas são de extrema importância para
observarmos aos pequenos sinais e assim verificar o real problema daquela família,
ou seja, não só em relação aos maus-tratos, como também agressão contra à
mulher, infelizmente um aumento assustador!

Com muito carinho e atenção a cada um em especial, ganhamos  a confiança  para
se abrirem conosco e contar o que realmente acontece no convívio diário.

Também observamos culturas diferentes - pois atendemos muitas pessoas
refugiadas de diversos países, e com isso descobrimos uma cultura de violência
contra a mulher. Nesse contexto, fizemos palestras aqui em nossa sede sobre o
combate à violência contra a mulher e conseguimos passar para esses pais que a
violência não é e nunca foi um comportamento “normal” e todos merecem respeito
por igual. Assim temos conseguido mudar suas atitudes e modo de pensar a
respeito desses comportamentos não mais aceitos em nossa sociedade, violência
nunca foi sinal de respeito e autoridade!
É desta forma que conseguimos verificar a importância e necessidade de cada
criança/família atendida e trabalhar juntos para um convívio mais saudável e
tranquilo para todos!

V I S I T A S

#Ninguém fica pra trás!



As oficinas são alinhadas com
o projeto pedagógico do
Instituto, o que possibilita
enriquecer a formação das
crianças e trabalhar diferentes
temas de forma integrada.

P R O J E T O  O F I C I N A S

As oficinas são atividades lúdicas que despertam nas crianças a
curiosidade necessária para o desenvolvimento de habilidades
essenciais para a formação de sua individualidade e autoconfiança.
Além de contribuírem com o próprio processo de aprendizagem.

Nas oficinas pedagógicas, o
conhecimento é adquirido de
forma mais livre e dinâmica, o
que incentiva uma maior
participação e autonomia das
crianças. 



N O S S A S  O F I C I N A S

ARTES MANUAIS

Nesta oficina buscamos promover o compartilhamento, desenvolvimento e aprendizagem
de diversas técnicas em trabalhos manuais, como: colagem, dobradura, pintura, entre
outras. Essas atividades buscam proporcionar a troca de saberes, aprimoramento da
coordenação motora e o reconhecimento de capacidades.

A intenção é oferecer às crianças a utilização e construção de jogos, brinquedos e
brincadeiras para desenvolver a sua autonomia intelectual, a interação e integração
social lúdica e a criatividade.

BRINCANTES

Buscamos despertar os sentidos e curiosidades por meio da leitura, favorecer o hábito da
leitura, disseminar seus benefícios, proporcionar momentos de inclusão, promover a vida,
reconhecer direitos e deveres enquanto cidadão, valorizar as produções individuais, gerar
um ambiente dialógico e participativo. Na proposta desta oficina, também é oferecido um
reforço escolar de acordo com as necessidades.

LEITURA E APRENDIZAGEM

MOVIMENTO

Atividades de teatro, música e movimento. Com um trabalho lúdico, criativo, de
expressão e movimento, buscam abordar assuntos relevantes para o cotidiano
das nossas crianças, como por exemplo a sustentabilidade. Assim através do
sentimento de felicidade e emoção as crianças se identificam e participam
ativamente das atividades, relacionando suas vivências com as problemáticas
abordadas, demonstrando grande entendimento sobre os temas tratados e
tornando as aulas divertidas e educativas.

Tem como objetivo promover o desenvolvimento da inteligência emocional com as
crianças através de um espaço interativo, lúdico e com atividades práticas a fim
de aprender a identificar as emoções e expressá-las de maneira assertiva. 

EMOÇÕES



A L I M E N T A Ç Ã O

No ano de 2021 foram entregues:

Fornecemos diariamente 5
refeições;

 Alimentos de qualidade;
 

Entregamos a cada 15 dias cestas
básicas, frutas e verduras; 

 Distribuímos pães, biscoitos, bolos,
entre outros.

 

Temos como objetivo o
combate à fome

Foi entregue 1 ave natalina e mais 3
pacotes de frango desfiado  

Total mais de 500 kg

Entregamos semanalmente de 4 a 5kg
de frutas, verduras, legumes e pães

Totalizando mais de 7 toneladas

Mais de 29 toneladas de alimentos



Nossa equipe de educadoras
procuram conciliar brincadeiras

com o trabalho psicológico a fim de
trabalhar a necessidade de cada

criança.

As crianças veem o Instituto Ama
como um lugar de refúgio. Aqui

buscamos o lazer como uma forma
de deixar a realidade um

pouquinho de lado e focar na
diversão. 

LAZER

Atividades impressas foram
entregues durante o período de
pandemia;
Atividades para adaptação e
acolhimento (retorno
presencial);
Leitura diária;
Aulas de reforço escolar;

EDUCAÇÃO



CULTURA

Os momentos de rotina fazem parte da
formação de hábitos sociais de respeito
e educação, pois a previsibilidade das
ações do dia-a-dia trás segurança e
confiança às crianças;

Ao se pré-estabelecer uma sequência de
ações estamos lhes propiciando
estabilidade e autonomia;

Rotina musical, cantigas de roda,
músicas infantis, canções ritmadas,
coreografias.

ESPORTE

Nós promovemos o
desenvolvimento das crianças e a
inclusão social pelo esporte;

O esporte ajuda no tratamento de
problemas como o déficit de
atenção, depressão, ansiedade...;

Além disso aprendem outras
formas de brincar, o que auxilia no
processo de socialização.



N O S S A  E S T R U T U R A

Recursos físicos: recepção, salas para realização de oficinas,
refeitório, área coberta para atividades esportivas, parquinho,
banheiros, cozinha, dispensa, lavanderia, escritório.



C A M P A N H A S  M E N S A I S

Este atendimento é estendido as famílias que somam mais de 450 pessoas.

Atendemos no total 110 crianças: 
▪Crianças de risco social (que já sofreram abuso físico e psicológico, eram usadas

no tráfico, refugiados do Haiti, de extrema carência...), 
▪Crianças com deficiência,

Precisamos de ajuda mensalmente para mantermos o Instituto num todo. As
campanhas em que mais necessitamos de ajuda são:

    Das Crianças de risco social

Leites especiais

Medicamentos

Fraldas descartáveis

C A M P A N H A S  E S P E C I A I S

Páscoa

Inverno

Dia das crianças

Natal

Materiais escolares

Além de todas as campanhas que temos para
manter todo o Instituto, temos as despesas como

qualquer outra empresa, são elas: água, luz,
internet, funcionários, alarmes de segurança,

manutenções em geral, reformas em geral,
materiais escolares, entre outros. 



Algumas entregas realizadas:

QUEM
#AMA
CUIDA



Entregamos 44 móveis e 12
eletrodomésticos em bom estado

Ação que proporcionou a
muitas crianças

acompanharem as aulas
online.

Fornecemos mais de 25 mil peças de
roupas e mais de 200 cobertores.

Entregamos 2 camas hospitalares

AÇÕES

Entregamos 20 Televisores

Foram entregues 8 bicicletas,
5 motinhas (tico-tico), 

Fornecemos tapetes, muitos pratos e
talheres.

Declaração de Donativos



No Artigo 87 do ECA, são traçadas as
linhas de ação da política de
atendimento: políticas sociais básicas,
políticas e programas de caráter
supletivo para os que dela
necessitarem, serviços especiais de
prevenção, de educação e
atendimento médico psicológico às
vítimas de negligência, maus tratos,
exploração, abuso, crueldade e
opressão, e proteção jurídico-social
por entidades de defesa dos direitos
da criança e do adolescente.

É nesse contexto da política de
atendimento que tem lugar o papel do
educador. O Instituto Ama propõe
uma modalidade de acolhimento a
crianças que se encontram em
situação de risco pessoal ou social por
meio de atividades socioeducativas, do
lúdico e do brincar, no ampliar de suas
possibilidades, na melhoria de sua
condição de vida, fortalecendo-os
enquanto indivíduos na garantia de
seus direitos, como protagonistas de
sua própria história.

D I R E I T O  D A S  C R I A N Ç A S

No Brasil, há formas diferentes da
sociedade compreender e tratar as
fases da infância, formas essas
dependentes das categorias sociais a
que eles pertençam. Referimo-nos a
um processo de socialização desigual,
pautado em classes sociais. O
pensador Karl Mannheim, denomina
essas fases de desenvolvimento de
"prolongadas" ou "abreviadas". A
relação da infância com a sociedade é
desigual: "não há a existência de uma
infância para todos." Desse modo,
aqueles pertencentes às classes
dominantes vivenciam um
desenvolvimento prolongado,
enquanto os que pertencem às classes
dominadas, de baixo poder aquisitivo,
têm um desenvolvimento abreviado.

O Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), concebido como a
doutrina da proteção integral,
determina a forma de atuação das
entidades governamentais e não-
governamentais no atendimento à
criança e que segundo o Artigo 86:
dar-se-á mediante um conjunto
articulado de ações governamentais e
não-governamentais, da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.



E DEPOIS DO AMA?



#Juntos transformamos vidas!

Obrigada
Pela confiança em nosso trabalho

Com a sua doação conseguimos
mudar a vida de centenas de crianças

Siga-nos nas redes sociais: 
@instituto ama


