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3º trimestre
movimentado
Foram 120 atendimentos e dois eventos de
capacitação: Extensão em TEA, com carga
horária de 300 horas e Capacitação em ABA.
Passamos a contar mais dois com parceiros:
Faesa e Multivix. Estamos muito gratos por
essa soma de forças tão importante.
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Projeto higiene promove bons hábitos
O Projeto Higiene tem sido um sucesso.
Sabemos que o momento de cuidar dos dentes
e lavar as mãos, por exemplo, pode ser
complicado. De forma lúdica e tranquila,
buscamos orientar as crianças sobre a
importância com seus cuidados pessoais,
buscando conscientizá-las para a autonomia.
Renilda, mãe do José Miguel, já sentiu a
diferença: ”a aceitação dele já melhorou
muito! O João Miguel não costumava gostar
dessa rotina de cuidados com a higiene e já
sinto como isso melhorou”.

AMAES se mantém no Conselho Estadual dos
Direitos da Criança e do Adolescente do Espírito Santo
A Amaes vai permanecer como membro
do Conselho Estadual dos Direitos da
Criança e do Adolescente do Espírito
Santo, no biênio 2019-2021.
Parabenizamos a Ana Paula Fialho,
nossa representante na luta por políticas
públicas que contemplem os autistas.
representante na luta por políticas
públicas que contemplem os autistas.

II Fórum Municipal dos Direitos da
Pessoa com Deﬁciência em Cariacica
Cariacica sediou, no dia 15 de
agosto, o II Fórum Municipal dos
Direitos da Pessoa com Deﬁciência.
A equipe multidisciplinar da Amaes
esteve presente, dando voz à
nossa causa.
O evento aconteceu na Escola
Estadual Huney Everest Piovesan,
em Cariacica.

Amaes marca presença
no Reconecta
A Amaes participou do Reconecta, o
maior evento de acessibilidade do Espírito
Santo, que aconteceu no Shopping
Boulevard Vila Velha.
Nossas professoras participaram trocando
experiências e adquirindo novos
conhecimentos, sempre com
representação para a causa dos autistas.

Amaes é a nova entidade apoiada
pelo Instituto Américo Buaiz
O Instituto Américo Buaiz passou a apoiar a
Amaes, especialmente nos meses de setembro e
outubro. O apoio consiste na promoção de
visibilidade da Amaes, em espaços publicitários
no Shopping Vitória e também na Rede Vitória.

Projeto de Arteterapia
direcionado para as mães
Pensando em atender as mães que
frequentam a Amaes, formulamos o projeto
arteterapêutico Cuidar das Emoções. A
arteterapia usa materiais expressivos para
trazer à tona emoções difíceis de verbalizar.
O projeto foi composto por 14 encontros de
muita partilha e aprendizado, conduzidos pela
arteterapeuta Terezinha Gomes Barbosa Fanti.
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Encontro de Acolhimento continua ﬁrme
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.

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

ou RG da criança;
CPF;
cartão do SUS;
cópia do laudo médico;
declaração escolar;
comprovante de residência;
1 foto 3x4;
documentos dos responsáveis.
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