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Editorial

A Organização Montessori do Brasil (OMB) realizou nos dias 3, 4 e 5 de julho 
em Salvador/BA a 4ª Conferência Latino-Americana Movimento Montessori 
Contemporâneo.
Com o sistema Montessori ganhando destaque em grandes revistas educacionais, 
esta conferência colocou no centro da discussão seus fundamentos.
Eu, a Marli e a Fernanda participamos desta conferência que abordou na parte te-
órica a filosofia montessoriana, e contou também com diversas aulas práticas.
As aulas práticas foram montadas em salas-ambientes com material montesso-
riano e contaram com a colaboração de crianças que freqüentam escolas regulares 
e não têm contato com este método.
Vimos que o método Montessori está cada vez mais dentro de nossa realidade 
e realmente funciona, até mesmo com crianças que nunca tiveram contato com 
este.
Ficamos contentes em perceber que estamos 
aproveitando e utilizando corretamente o 
método, e mais felizes ainda em estar trazendo 
idéias para renovar o nosso trabalho.

Luciane - luciane@ama.org.br

4ª Conferência Latino-Americana Movimento Montessori 
Contemporânea

                                  
Realizada no dia 7 julho de 2006, a Festa Julina da AMA foi um 
grande sucesso!!! Tivemos diversas barracas com brincadeiras, 

doces, salgados e refrigerantes. 
Em cada barraca nossos alunos 
tiveram a oportunidade de se 
comunicar através do sistema de 
comunicação PECS para receber 
as prendas desejadas.
Além de diversas brincadeiras 
nossos alunos, profissionais e 
pais participaram da nossa tra-
dicional quadrilha. 
Agradecemos aos pais e profis-
sionais que colaboraram para 
deixar a nossa festa sensacional 
e a todos que nos mandaram 
prendas para esta festa ficar 

ainda mais divertida!!!
Parabéns a todos, alunos, familiares e profissionais, e até o pró-
ximo arraial!!!

Juliana Tonon - julianatonon@ama.org.br

Festa Julina 2006

Amigos,
Agosto é um mês típico de vacinação dos 
animais, de controle do colesterol (segun-
do a Associação Brasileira de Cardiologia), 
é também um mês em que perdemos pes-
soas reconhecidas no cenário nacional 
como Glauber Rocha e Juscelino Kubist-
chek, mas sempre é mais lembrado pelo 
seu lado mais doce que é o de ser o mês 
dos pais.
Mas agosto marca também uma data 
importantíssima que é a da fundação da 
AMA no dia 8 em 1983, significando que 
no próximo dia 8 a AMA completará 23 
anos de vida. 
Por isto este mês vou concentrar-me mais 
nos abraços que de costume, pois quero 
dar um abraço carinhoso a todas as pes-
soas que contribuíram para que nestes 
23 anos fôssemos crescendo, devagar, é 
verdade, mas sempre crescendo e melho-
rando pouco a pouco a qualidade de vida 
de nossos filhos. 
Quero abraçar a todos os pais pelo seu dia 
e declarar que todos nós estamos cada 
vez mais impressionados com a melhoria 
qualitativa e quantitativa da participação 
dos pais que têm filhos com autismo, tanto 
os que atendemos como aqueles que nos 
procuram para conversar 
e discutir o tratamento de 
seus filhos. 
Quero abraçar também 
aos companheiros de 
fundação da AMA e aos 
companheiros de traba-
lho, pois temos muito que 
comemorar juntos, o tra-
balho tem sido duro, as 
coisas às vezes parecem 
chegar a situações sem 
saída, mas com a força de 
todos juntos temos con-
seguido ultrapassar as 
barreiras surgidas e con-
tinuar crescendo durante estes 23 anos. 
Um fortíssimo abraço a todos. 
Ana Maria 
anamaria@ama.org.br



O Barracão da AMA na Luiz Gama 
890 vai ceder seu lugar 
ao Centro de Reabi-
litação de Jovens e 
Adultos com Autismo 
cuja construção deve 
iniciar-se até o final 
deste ano. 
O Barracão funcionou 
como Núcleo de Aten-

dimento da AMA de 1996 a 1999 
e foi nele que nasceu e cresceu 
a idéia dos Centros de Reabili-
tação.
O Bazar da Despedida, que acon-
tecerá em setembro no próprio 

Barracão, vai colocar 
à venda itens de va-
lores variados como 
eletrodomést icos, 
móveis, artigos de 
presente, quadros e 
etc.
Vai ser uma oportu-
nidade de adquirir 
produtos variados a 
preços muito convida-

tivos e ao mesmo tempo ajudar os 
pais da AMA a despedir-se deste 
lugar ao qual ainda dedicam mui-
to carinho preparando-se para o 
novo centro que vem aí.
Anotem e divulguem Luis Gama, 
890 de 25 a 29 de setembro das 
10h às 12h e das 13h30m às 
16h.

A Jaqueline nasceu no dia 30 de Outubro de 
1997, com 3 kilos e 48 cm. Foi uma gravidez 
muito desejada.
O parto foi cesariana e muito sofrido.
A Jaque demorou para sentar, firmar o pescoço 
e andar. Enfim tudo que 
uma criança “normal” faz 
a Jaque teve atraso, mas 
por outro lado desde cedo 
ela era muito tagarela co-
meçou a falar com 8 meses 

de idade, até me lembro de ela estar no colo do meu mari-
do e pai da Jaqueline (Rafael) e dizer claramente “papai” 
em alto e bom tom, aquilo foi muito engraçado. Mas 
voltando aos problemas a Jaqueline tinha muita dificuldade para se alimentar.
E diante de tudo isso, eu só poderia ficar “com o pé atrás” com a situação.  
Sempre que ia ao pediatra, eles relatavam que esses problemas ela tinha eram 
apenas um atraso em algumas etapas.
Até que me recomendaram passar com um neuro, e ele foi muito sincero em me 
dizer que minha filha tinha autismo.
No começo foi dificil para mim e para o pai.
Só que nossa preocupação era introduzir a Jaque 
em uma escola e vê-la feliz.
A Jaque foi matriculada na AMA, onde está há 3 
anos. Não era alfabetizada, hoje está.  Frequenta 
uma escola de inclusão.
Estou muito feliz com o progresso dela. A AMA 
foi essencial não apenas para a vida da Jaqueline 
mas sim para toda nossa família que é constituí-
da com muito amor e união.
 Meus sinceros agradecimentos a todos profissio-
nais da AMA.

Nilvana dos Santos.

A Jaque Bazar  
da Despedida

 Gostaríamos de deixar registrada no nosso jornal a iniciativa de algumas mães 
que participaram do treinamento de estagiários, que foi composto de 8 horas 
de aulas teóricas e 32 horas de aulas práticas. Quem participou recebeu um 
certificado da AMA de 40 horas. Parabéns às novas alunas Andrea (John), 
Iraci (Gabriela), Joselita (Caio C), Cristiane (Matheus), Tânia (Talita da tarde). 
Esperamos que a iniciativa dessas mães sirva como incentivo para que outras 
mães e até pais participem do treinamento. As portas estão abertas.
Marli - marli@ama.org.br

Treinamento de estagiários e pais

Força Juliana
 Abrimos um pedacinho no nosso NdA deste mês para fazermos um pedido es-
pecial para vocês, nossos leitores.
Nossa aluna Juliana Grati Nunes (Juju) e sua família estão passando por um 
momento muito difícil, pois Juliana sofreu uma intoxicação química. 
Acreditamos que a energia de um pensamento positivo alcança e ajuda a quem 
precisa. Por isso, pedimos que vocês se juntem a nós, e que dediquem uns minutos 
de seu dia para enviar força, energia, orações e muitos pensamentos positivos 
para Juliana e sua família.
Aproveitamos para agradecer a Dra Eliana Steinman, que sempre está conosco 
nestes momentos.
Juju, força!!! Temos certeza que em breve lhe veremos novamente por aqui.

Aniversariantes  
de Agosto
Aluno	 		dia

Elias Bezerra Teles   4
Ricardo dos Santos   7
Gabriel Luiz Barros   8
Eduardo de S. Pereira   9
Victor Goya Nogiri  17
Fernando Von P. Neto 18
Rafael de Oliveira Assis 27


