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Eventos e voluntariado
movimentam o primeiro
semestre do ano na AMAES
Diversas atividades e
baile de carnaval alegram
os dias das crianças e
jovens da AMAES
Como se tornar
um assistido

amaes.org.br

Atividades pedagógicas e baile de carnaval alegra
os dias das crianças e jovens da AMAES
A leitura de histórias com participação
dos adultos, jogos, brincadeiras, baile de
carnaval, piquenique, caminhada e idas
ao cinema, entre outras atividades, ﬁzeram parte da programação pedagógica
da AMAES nos meses de fevereiro, março
e abril.
As atividades incentivaram o autoconhecimento e a construção da imagem das crianças e jovens assistidos pela nossa associação.
Em fevereiro aconteceu o Baile Azul, evento de carnaval celebrado ao som de muita
marchinha e fanfarra, onde as crianças e
seus familiares caíram na dança.
A Caminhada Azul, foi um ato de consci-

entização para o autismo que aconteceu
no mês de março, na orla da praia de
Camburi. O evento recebeu cerca de 400
pessoas que participaram da ação.
Com a proposta de chamar a atenção da
sociedade, o dia do Orgulho Autista,
aconteceu em junho, na Avenida
Fernando Ferrari, com distribuição de panﬂetos e faixas de conscientização, chamando a atenção dos motoristas e pedestres que passavam pelo local na hora da
ação para a causa autista.
Os assistidos, participaram da Sessão
Azul de cinema que aconteceu nos meses
de fevereiro e abril, com objetivo de proporcionar a interação social das crianças e

atender as necessidades dos autistas estarem em um ambiente adaptado a suas
limitações. As sessões são oferecidas a
cada dois meses, pela rede de cinemas
Cinesystem em todo o Brasil.
O passeio visitação as tartarugas do
Projeto Tamar, aconteceu como proposta
pedagógica de ensino para os assistidos,
que conheceram os animais de perto, ﬁzeram trilhas, brincadeiras e lanche coletivo
no local, promovidos pelo projeto.
As famílias e os educandos da AMAES
organizaram um piquenique no mês de
abril, e o local escolhido foi o parque da
Pedra da Cebola, garantindo um dia de
muita alegria.

Como se tornar um assistido?
Todas as crianças, jovens e adultos, que precisam ser
atendidos pela AMAES, após diagnóstico, passam por
um processo de triagem e são acolhidos nas reuniões e
palestras informativas feitas pelo setor de serviço social, que orienta em qual atividade a pessoa será incluída e quais seus direitos.
Em seguida, é feito um levantamento das necessidades das famílias e suas demandas que serão acompanhadas pelos proﬁssionais.
Os responsáveis pelos assistidos são orientados a solicitar o Cartão do Autista, um importante instrumento
de proteção dos direitos das pessoas com Transtorno
do Espectro Autista.
Nele constam informações importantes sobre o usuário, lei do autista e sobre atendimento preferencial.

Ações de capacitação e voluntariado
movimentam a rotina dos assistidos da AMAES
De portas abertas para atividades de capacitação, socialização e voluntariado
o ano começou com pé direito para as crianças, jovens e familiares da AMAES.

O primeiro semestre de 2019, começou com uma
programação extensa e muito animada com as
ações promovidas pela Associação dos Amigos dos
Autistas do Espírito Santo – AMAES. Entre os meses
de janeiro e junho foram realizados 180 atendimentos a crianças, adolescentes e seus familiares.
O projeto conta com 22 voluntários das principais
instituições de ensino da Grande Vitória. Essa parceria contribuiu para aumento do número de atendimentos e diminuição da ﬁla de espera. As ações
desenvolvidas são gratuitas com psicólogos, treinamentos de pais e acolhimentos intercalados a cada
quinze dias, além do grupo de apoio criado neste primeiro semestre.
Em junho, foram realizadas reuniões e diversos eventos de capacitação, que levaram conhecimentos aos
pais dos assistidos e também chamou a atenção da
sociedade para as causas em prol do autismo.
A troca de experiências com as organizações sociais
durante as palestras ministradas por médicos, psicólogos e fonoaudiólogos, aconteceram no Fórum do
Cérebro. No mesmo evento a AMAES pode apresentar seu projeto de Atividades Pedagógicas.

Quer fazer parte dessa grande corrente do bem?
Seja um voluntário da AMAES.
Acesse amaes.org.br e abrace essa causa.

Para fazer o Cartão do Autista, a família deve levar:
Ÿ Certidão de Nascimento

ou RG da criança;
Ÿ CPF;
Ÿ cartão do SUS;
Ÿ cópia do laudo médico;
Ÿ declaração escolar;
Ÿ comprovante de residência;
Ÿ 1 foto 3x4;
Ÿ documentos dos responsáveis.
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Venha compartilhar experiências na AMAES
A cada quarta-feira, a Amaes abre as portas para
a comunidade em geral e realiza o encontro
Acolhimento aos Pais, onde são abordados
temas relacionados ao autismo.
Nestes eventos são compartilhados conteúdos
atualizados e, além disso, há um momento para
esclarecimento de dúvidas sobre o transtorno do
espectro autista - TEA.
O encontro Acolhimento aos Pais tem sido uma
ótima oportunidade para os pais fortalecerem-se
emocionalmente, numa roda de conversa onde
são trocadas experiências, desaﬁos e práticas
sobre melhoria da qualidade de vida dos autistas
e sua família.

Programação
2º Semestre

w 10/07 . . . . . . Dia de Lazer
w 15/08 . . . . . . Dia de Lazer
w 12 a 16/08 . . Visita Pedagógica à Fazendinha - 12 a 16/08
w 21 a 28/08 . . Semana Nacional da Pessoa com Deﬁciência
w 9 a 13/09 . . . Passeio Azul – Shopping Jardins
w 21/09 . . . . . . Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deﬁciência
w 19/10 . . . . . . Piquenique Azul
w 19/10 . . . . . . Sessão Azul - Shopping Boulevard
w 24/10 . . . . . . Prêmio Universo Azul
w 03/12 . . . . . . Dia Internacional da Pessoa com Deﬁciência
w 08/12 . . . . . . Gol Azul
w 4/12 . . . . . . Sessão Azul- Boulevar

