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GRUPOS DE ENCONTROS FAMÍLIA QUE ACOLHE 
DEPOIMENTOS DE BENEFICIÁRIAS  

Coletados em Maio/2019 
 

MÃE: Zionara Crispim Peixoto Carvalho / CPF: 004.078.352-96 /TELEFONE: (95) 99143-2154 
FILHO: Christian Miquéias Pereira Carvalho / DATA DE NASCIMENTO: 14.02.2017  

“Pra mim foi importante participar dos encontros Programa Família que Acolhe, porque 
desde a barriga a gente vem aprendendo juntamente com ele e hoje meu filho tem dois anos e eu 
vejo o desenvolvimento dele. É sempre bom! Ele cada dia aprende mais aqui com eles e é 
importante nós participarmos. Meu filho está sempre ágil, comunicativo, já conhece as cores, 
compartilha os brinquedinhos dele, se ele brincou ele guarda na caixinha do tesouro, que a gente 
tem, vai cantando, já sabe falar o nome do pai, da mãe, da avó dele, sabe dizer a idade dele, os 
números ele conhece até cinco, já percebi uma grande diferença no desenvolvimento dele.” 
 

MÃE: Railene Carvalho Souza / CPF: 951.003.502-53 /TELEFONE: (95) 98129-9991 
FILHO: Raynna Raphaela Carvalho Souza / DATA DE NASCIMENTO: 07/11/2018 
              “Eu me chamo Railene, sou mãe de primeira viagem, tenho uma bebê de 6 meses e desde o 
início da gravidez eu tenho participado dos encontros no Família Que Acolhe e tem me ajudado 
muito, tirado dúvida o que pode, o que não pode, na gravidez em relação as vacinas, o dia-a-dia, 
sobre a importância dos exames...  
É um preparatório pra chegada do bebê, e com a chegada da minha filha tenho aprendido muitas 
coisas, inclusive as crises que teve de cólica, como fazer a massagem no bebê, como lidar com 
certas situações, porque ser mãe não é fácil e a gente precisa de um profissional que nos ajude, que 
nos aconselhe a fazer o que certo, o que é correto. E todos os encontros, eu nunca perdi um 
encontro e espero nunca poder perder nenhum dia do encontro, tem sido muito bom mesmo, 
fantástico o encontro com outras mãezinhas. Às vezes a gente troca experiências também com 
outas mães. E tem os profissionais que a gente pode tá perguntando sobre algo que aconteceu com 
a gente, que a gente tá passando e eles nos acompanharem da melhor forma possível e o projeto 
eu conheci logo no começo da minha gravidez, através de uma amiga que me falou como era 
importante ter um profissional pra te ajudar te auxiliar e foi assim que eu conheci o Família Que 
Acolhe e depois que eu entrei no projeto eu já indiquei outras mãezinhas amigas minhas que 
engravidaram, porque é muito importante. É muito bom! É um momento ali que a gente tem de 
conhecer, poder trocar experiências, muito bom mesmo eu só tenho a agradecer o Família Que 
Acolhe tudo que eles têm nos proporcionado, nos ajudado, o carinho que eles recebem a gente lá 
eu me sinto muito bem a cada encontro que eu vou, têm tratado a gente super bem e é isso, eu 
gosto muito do Família que Acolhe e indico sempre pra novas mãezinhas também.” 
 

MÃE: Eduarda de Paiva Lemos / CPF: 005.091.692.01 /TELEFONE: (95) 98129-9991 
FILHO: Não infomado / DATA DE NASCIMENTO: Está com 9 meses 
               “O Programa Família Que Acolhe é muito importante na vida das mamães, principalmente 
as mães de primeira viagem como eu, porque lá agente aprende e tiram várias dúvidas que a gente 
tem ao longo dessa gravidez. O programa tem me ajudado bastante nessa minha primeira 
gravidez. Estou vivendo um ciclo de experiências novas e coisas que nunca vivi. Nas palestras 
aprendemos muitas coisas novas e ele serve pra saciar muito as nossas dúvidas que temos ao longo 
da gravidez e os medos também, por que são vários então lá aprendemos a ver que esses medos 
são bobos, né? É um programa que ajuda várias mães que precisam e eu agradeço em ter essa 
oportunidade de participar do programa.” 

 


