
 

Dia das Mães 

Ainda é difícil encontrar uma palavra, frase ou texto que traduza o que é ser mãe, ou que 

explique seu real significado. No dicionário a definição de mãe é “Aquela que gerou, deu à luz ou criou um 

ou mais filhos; aquela que cria ou oferece proteção ao filho que não é seu”. Sabemos que hoje existe mãe 

que é mãe, avó que é mãe, tia que é mãe, pai que é mãe, pois, a denominação de mãe é para aquela pessoa 

que cria, projete, se dedica, mesmo que não este filho não tenha sido gerado em seu ventre. 

Pensando da importância desta data, realizamos uma homenagem às mães que participam da 

família ASAC no dia 04 de maio. Foi uma linda comemoração, com direito uma música cantada pelo 

professor Claudinei que emocionou o público, leitura de um belíssimo texto pela técnica Vanessa Júnia, 

massagem realizada pelos alunos do curso de massagem, pintura em guardanapo e oficina de sachês. A 

decoração estava encantadora com as artes produzidas pelas crianças durante os atendimentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Descrição da foto: duas mesas com toalhas 

vermelhas onde estavam dispostas as comidas, 

sendo uma pequena e outra grande e ao fundo 

uma parede decorada com as artes que as 

crianças disseram, um cartaz escrito Feliz Dia 

das Mães e letras coladas na parede formando 

as palavras linda, mãe e amor.  

Descrição da foto: Uma criança do lado 

esquerdo da imagem pintando com a cor verde 

o guardanapo, ao lado a técnica Renata 

auxiliando uma assistida a pintar no 

guardanapo uma borboleta na cor azul claro. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição da foto: Na foto vemos as mãos de 

uma assistida segurando dois sachês, um 

envolvido com um tecido transparente e o outro 

com tecido rosa. 

Descrição da foto: Na foto estão reunidos todos os que participaram da comemoração do dia das mães, 

assistidos, mães das crianças e adolescentes, estagiários do curso de massagem e os colaboradores da ASAC e 

CRV. 



 

 

 

Multiálogo 2016 - Jundiaí 

 

                Nos dias 18, 19 e 20 de maio as funcionárias Flávia e Karin participaram do Multiálogo 2016, em 

Jundiaí. O evento foi organizado pelo Fórum Paulista de Entidades de Pessoas com Deficiência e contou 

com apoio da Prefeitura, por meio da Coordenadoria dos Direitos das Pessoas com Deficiência (Copede) e  

teve como objetivo conhecer a realidade das entidades, o trabalho realizado por estas, as dificuldades e 

desafios que enfrentam no dia a dia. 

O durante o Multiálogo, os principais temas abordados foram “Gestão e sustentabilidade em 

tempos de crise”, “Legislação voltada às Pessoas com Deficiência”, “Relações entre Estado e Sociedade” e 

“O papel das ONGs e da aprendizagem na real inclusão das pessoas com deficiência no mercado de 

trabalho”. Ao longo dos dias, entre uma palestra e outra, foram formados alguns grupos para discussão dos 

temas e montagem de uma carta que foi apresentada à prefeitura de Jundiaí com a intenção de divulgar a 

importância do trabalho realizado pelas instituições e intensificar a participação destas nas cidades as quais 

participam. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Descrição da foto: Na foto tem um banner em 

branco com imagens coloridas com o nome das 

instituições que apoiaram o evento e este 

banner está entre as colaboradoras Karin e 

Flávia. 



 

 

 

Dia 20 de maio de 2016 - Palestra no AMAS 

 

O AMAS organizou uma palestra no dia 20 de maio sobre “Autismo – Conceitos e Perspectivas” ministrada 

pelo psiquiatra infantil Dr. Raymond Rosemberg.  As colaboradoras Renata e Dayse participaram deste evento para  poder 

conhecer um pouco mais sobre o trabalho e aplicar com os nossos assistidos portadores de autismo. 

O objetivo da palestra foi apresentar os principais pontos de observação em relação ao autismo como 

observações sobre melhor metodologia de trabalho terapêutico com este público, etiologia, características comportamentais 

apresentadas na maioria dos casos, sintomas que requerem avaliação aos 12 meses de vida, sinais principais, como lidar no 

dia a dia para facilitar o relacionamento com familiares e profissionais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição da foto:  O palestrante Dr, Raymond  no palco, atrás dele 

uma apresentação em slide com o tema “Autismo – Conceito e 

Perspectiva” e ao lado do médico um banner do AMAS  com o 

simbolo e telefone da associação. 

Descrição da foto:  As 

colaboradoras Dayse e Renata 

uma ao lado da outra com o 

uniforme da ASAC. 



 

 

 

 

 

ATRAÇÃO MUSICAL 

 

No dia 13 de maio de 2016, o professor do Projeto de Música, Felipe, fez uma miniaudição com 

os alunos do grupo de 6 a 11 anos. 

Os alunos Elienai, Júlia, Natália e Samuel, acompanharam com os instrumentos triângulo e reco-

reco o professor em duas músicas e foram aplaudidos pelos pais e técnicos que assistiram a apresentação. 

As aulas de música para as crianças têm auxiliado a coordenação motora, ritmo e disciplina. 

Parabéns para a turma, pais e para o professor! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição da foto:  Três crianças em pé e uma 

sentada tocando o instrumento musical triângulo e 

o professor de musica ao fundo tocando teclado 

Descrição da foto:  Três crianças em pé e uma 

sentada tocando o instrumento musical reco-reco e 

o professor de musica ao fundo tocando teclado 



 

 
CANTINHO CULTURAL 

 

Vamos aproveitar o cantinho cultural para deixar um trecho da música que o Sr. Claudinei cantou em 

homenagem as mães! 

 

Mamãe – Agnaldo Timóteo

“...Mamãe, mamãe, mamãe,  

Tu és a razão dos meus dias,  

Tu és feita de amor e esperança,  

Ai, ai, ai, mamãe,  

Eu cresci o caminho perdi volto a ti e me sinto criança...” 

 

 

 

 

Expediente 
Ano 08 Edição 82 

Maio de 2016 

Rua Sete de Setembro, 344  

Centro – Sorocaba – SP  
Fone (15) 3232.2786 

Acesse: www.asac.org.br 
E

-
m

a
i

l
:

 
 HYPERLINK 

"
h
t
t
p
:
/
/
z

http://www.asac.org.br/
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com
http://zimbra.hosbos.com.br/service/User/Pictures/asac.sorocaba@gmail.com

