
#setembroamarelo

Setembro foi um mês repleto de datas especiais para nós, além
disso, trouxe um assunto muito importante #setembroamarelo.

Veja abaixo alguns destaques do mês e não deixe de seguir as
nossas redes sociais.

Mais do que exercícios físicos, o educador
físico nos ensina sobre criatividade,
amizade e saúde! �
⠀

Agradecemos em especial aos nossos
parceiros
do @instituto.esporteeducacao por
promover hábitos saudáveis nas escolas e
em casa! �� ��

O Instituto Esporte e Educação teve um
papel fundamental no nosso programa
Ação Saudável, trazendo muita atividade
física nas escolas do programa e
treinamentos para os professores.

<<< Clique na imagem ao lado e confira!

Este mês é marcado pelo movimento
Setembro Amarelo. Com o objetivo de
trazer à consciência o suicídio, trouxemos
a Psicóloga Alga Côrtes para falar um
pouco sobre esse tema.

Assista Parte 1 e 2 em nossas redes
sociais. Clique na imagem ao lado >>>

Acompanhe também o site
setembroamarelo.com, lá você
encontrará mais informações sobre o
movimento.

Embora esse ano não foi possível
levar as crianças à plantarem árvores
nas escolas, lembramos da
importância de preservá-las e cuidar
do nosso meio ambiente como um

https://opportunitycenter.us
https://www.instagram.com/p/CEm9kTnFCrw/
https://www.instagram.com/instituto.esporteeducacao/
https://www.setembroamarelo.com/
https://www.instagram.com/p/CE4wAL_nWyd/
http://amazon.inmed.org.br/fas-pt
https://www.charitynavigator.org/index.cfm?bay=search.summary&orgid=5438


todo.

A INMED Partnerships for Children
também contribui com esse propósito
por meio da parceria com a Fundação
Amazônia Sustentável, onde juntos
irão construir um centro de excelência
em aquaponia, expandindo o
programa às comunidades
tradicionais e indígenas da amazônia.
�

Confira o projeto acessando amazon.inmed.org.br/fas-pt ou clique na imagem ao lado. �

Aquaponia INMED® no SERTA
Mais um etapa concluída!

Estamos na reta final da construção do sistema de aquaponia no SERTA! Após a lavagem e
preparação dos tanques e camas de cultivo, teremos o treinamento e plantação inicial.
Agradecemos nossos parceiros SERTA e Mondelēz International Foundation por apoiarem
esse projeto que irá beneficiar não só os alunos do SERTA, mas todas as escolas do
programa Ação Saudável em Recife e Pombos - PE.

Uma organização em destaque!

http://amazon.inmed.org.br/fas-pt


A INMED Partnerships for Children é uma
organização 4 estrelas no Charity Navigator. Este
selo de aprovação significa que você pode confiar
e apoiar nossa organização sabendo que
trabalhamos com transparência para transformar a
vida daqueles que precisam.
CLIQUE AQUI e veja nossa página

O seu apoio financeiro contribuirá para o crescimento dos nossos programas,
impactando cada vez mais o crescimento saudável de crianças no Brasil!

DOE AGORA

     

https://www.charitynavigator.org/index.cfm?bay=search.summary&orgid=5438
http://inmed.org.br/doe-agora
https://www.facebook.com/INMEDBrasil/
https://www.instagram.com/inmed_brasil/
https://www.youtube.com/user/INMEDforChildren

