Natal AMAES
Foram três dias com o Querido Papai Noel, que
distribuiu brinquedos à todas as crianças assistidas pela
Associação. Os brinquedos foram doados por empresas
privadas, mães voluntárias e colaboradores da AMAES.
Através da gratidão de todos os colaboradores e
benfeitores, foi possível compartilhar um pouco da
magia que o Natal proporciona com todas as crianças e
seus familiares.
Agradecemos a ASES (Associação de Empresários da
Serra), Sindipães, Corpo de Bombeiros, Força Azul,
Liliane, Centro Educacional Lernardo da Vinci, CERTUB,
aos parceiros do transporte, Sander, a Associação de
Promotores, a Dra. Paula Pazolini, Angela Avancini,
Arleti Avancini Regio, Josane Meireles, Kene
Vasconcelos, Dina Andrade, Rita De Cassia Avancini,
Denise Freitas, Deise Oliveira Freitas, Valéria Cysne,
Daniele Guidoni, Maria Aparecida Ferreira Brandão,
Lorenna Avancini, Luzia Avancini, George Avancini
Alcione Reis, Cleuza Avancini, Karina Alvarenga e
Academia X- FIT , ao nosso Papai Noel, a equipe Amaes,
a todos que direta ou indiretamente nos ajudaram.
Somos gratos a todos os que contribuíram para a festa da AMAES.
Que Deus possa multiplicar saúde, paz e prosperidade na vida de vocês!

Pedagoga inspira mães em live na rede social
Foi um grande momento de discussão proporcionado
pela professora Bárbara Campos, líder do Movimento
Força Azul que luta em defesa dos direitos de autistas
e graduanda em Neurociência e Educação.
Bárbara também é mãe de gêmeos com autismo e
compartilhou entre os participantes da live seus
conhecimentos sobre os direitos para pessoas com TEA
(Transtorno do Espectro Autista) e um pouco da sua
experiência como mãe, tornando o encontro uma
troca de conhecimento importante entre os
participantes.
A Live contou também com a presença do palestrante
Romeu Sá Barreto de Oliveira, advogado especialista
em Direito dos Autistas, enriquecendo ainda mais à
discussão.

Aniversário de 18 anos da AMAES é celebrado
em evento com lançamento de revista e premiação
Em momento importante para AMAES aconteceu no mês
de novembro, para fechar o ano de 2019 com chave de
ouro, a AMAES chega a sua maioridade e lança revista
comemorativa de 18 anos da entidade.
O local escolhido para celebrar essa linda festa foi o
Shopping Vitória, a festa contou a presença de seus
principais apoiadores, benfeitores e com apoio do Instituto
Américo Buaiz que cedeu o espaço para a realização do
evento.
O marco da noite foi a entrega do Prêmio Universo Azul,
que está em sua terceira edição e homenageou os
destaques na luta e no apoio à causa autista.
Uma das homenageadas na festa foi a Promotora Criminal
da Serra, Paula Pazolini, que falou sobre a importância do
trabalho realizado pelo Ministério Público em parceira com
a associação, para manter o cumprimento das leis e que os
direitos dos autistas sejam atendidos e realizados pelo
trabalho do Juizado Especial Criminal.
Na mesma noite aconteceu o lançamento da exposição
fotográﬁca “ 18 Anos da AMAES” que mostrou à rotina
de crianças autistas, com lindas imagens feitas pelo
fotógrafo Jove Fagundes.

Atividades Pedagógicas divertida e com muita tecnologia
A turma Natureza e Sociedade coordenada pela professora Renata e
sua auxiliar Raniele utilizou a tecnologia como instrumento facilitador
de aprendizagem de forma lúdica e divertida entre os assistidos da
AMAES.
Os materiais utilizados têm forte estímulo visual, sendo essa principal
característica que facilita o aprendizado entre a criança. Além dos
trabalhos com colagens e recortes com objetivo de fazer as crianças
reconhecer seu nome e trabalhar a coordenação motora.
O conhecimento das plantas e sobre botânica, também foi aplicado
pelas professoras Renata e Raniele e juntos criaram cartazes, colagens e
pinturas.
E as crianças também estão conhecendo mais sobre as partes das
plantas ou botânica, com as professoras Renata e Raniele com foram
criados cartazes, colagens e pinturas.
Coordenada pela professora Juliana e a assistente Maiane a turma
Linguagem Oral e Escrita iniciou o projeto “Mestre Cuca” que desenvolveu receitas culinárias, adaptadas à cada atendido que buscou
atenção e a percepção visual e escrita de cada criança.
Aconteceram também brincadeiras com faz de conta, levando a criança
a interagir com mundo a sua volta, o amadurecimento intelectual,
social e emocional e tudo foi coordenado pela professora KeziaTammy
e auxiliar Jheandra.
Pesquisando a hashtag #juntospeloautismo e #somosamaes você pode
acompanhar todas as atividades pedagógicas pelas redes sociais da
AMAES.
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Rede de farmácias em parceria
com AMAES oferecem vagas de trabalho
As farmácias Drogasil e Droga Raia são as novas parceiras da Associação, oferecendo oportunidades de trabalho para as
pessoas com deﬁciência que participam na instituição. A parceria foi anunciada pela representante da rede Aline Amaral
para o “Programa Lado a Lado”. Para mais informações entre em contato com Aline e Daniel no telefone (27)3026-5351.

Projeto João do Pulo
Com atividades esportivas representantes do exército
oferecem momentos extra classe para os alunos da
Associação. O 38º Batalhão de infantaria abriu o seu
espaço para realização dessas atividades e a AMAES
agradece aos Cel. Tarso, Tenente Clara Faria,
Soldados Do Rosário e Zanelato pelo apoio e parceria
a causa e desenvolvimento da pessoa autista.

Parceria solidária com Shopping Vitória
e Instituto Américo Buaiz
Shopping Vitória e Instituto Américo Buaiz são os novos parceiros da
Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo - AMAES. Essa união
trouxe resultados positivos com a realização de um Bazar Solidário. Em
stand de artesanatos organizado e coordenado pelas mães dos assistidos,
brinquedos solidários foram vendidos e toda renda revertida para à AMAES.
Os funcionários também foram beneﬁciados com a parceria, participar do
encontro de capacitação de Planejamento de Marketing Digital para
Organizações Sociais, oferecido pelo Instituto Américo Buaiz e facilitado por
Verônica Machado.Paralelo ao encontro aconteceu o curso de Pintura de
Rosto.

Plano Estratégico traça os próximos passos da AMAES
No mês de novembro aconteceram as reuniões de elaboração
do Plano Estratégico AMAES 2020/2023. Para continuarmos
avançando é necessário que todos estejamos alinhados no
mesmo propósito e com as mesmas metas. E para alcançar
este objetivo, é preciso dar uma parada e planejar os novos

caminhos para os próximos quatro anos da Associação. E foi
deixando essa mensagem, nas reuniões que traçou as metas
para os próximos anos da Associação,de forma leve e
descontraída,estimulando a participação de todos rumo a
construção de um futuro de sucesso para todos.

Comece a treinar, porque
tem corrida à vista
Acontecerá a 3ª Corrida AMAES Azul, no dia 05 de Abril de
2020. O objetivo do evento é de conscientizar o sobre o
autismo e a construção de um mundo mais justo, de
acolhimento as diferenças com ética, empatia e solidariedade.
Pois,o autismo é um assunto pouco conhecido entre à
população, sendo muito importante a busca do diagnóstico
ainda nos primeiros anos de vida da criança.
Que tal contribuir a causa? você terá tempo de sobra para
começar a treinar e se preparar para corrida mais solidária do
Espírito Santo.
As inscrições já estão abertas no site da AMAES e para maiores
informações acesse: www.amaes.org.br

Que nos meses de outubro a dezembro tivemos dias
muito educativos e com muita informação para assistidos
e seus familiares. Palestras com temas variados com orientações para mercado de trabalho, as reuniões de acolhimento, informações sobre terapia ocupacional e palestra sobre adaptação de material escolar que movimentou
os três últimos meses do ano de 2019.
Os dez Encontros de Acolhimento aconteceram na Associação com os pais e familiares dos assistidos. (retirei). O
encontro é um espaço de acolhimento e troca de experiência sobre autismo e acontece todas às quartas na
Associação.
No mês de novembro as palestras de orientação familiar

com tema Terapia Ocupacional - Rotinas a AVD (Atividades de Vida Diárias) em crianças com TEA (Transtorno do
Espectro Autista) que foram ministradas pelo terapeuta
Vinicius Mota. Com objetivo de informar sobre a rotina
de atividades diárias, de lazer e trabalho com informações
sobre a importância e alcance de mais independência e
autonomia ao dia- a- dia das pessoas espectro autistas.
Uma rodada de conversa promovida pela empresa Kurumá, aconteceu no mês de novembro com tema “Cuidar
de quem Cuida!”, mediada pelo super dentista Lucas
Gazinelli, a fonoaudióloga Tamires Akbark e a psicóloga
Renata Junger, o evento aconteceu na sede da empresa
localizada em Vitória.

