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Editorial

Acompanhamento de desempenho das unidades
Como é de conhecimento de alguns, 
em janeiro de 2019 iniciamos nosso 
PETI – Plano Educacional Terapêutico 
Individualizado e durante todo o semestre 
cada profissional esforçou-se para garantir 
que cada assistido alcançasse o máximo 
possível de objetivos propostos no PETI.
No NdA deste mês, informo com muito 
orgulho o resultado do desempenho de 
cada unidade neste primeiro semestre de 
2019. Mas antes de apresentar os dados, 
gostaria de agradecer ao Rafael Olivares, 
gerente administrativo e responsável pela 
elaboração do Sistema online da AMA. 
O sistema online é uma das ferramentas 
mais importantes de que dispomos, pois 
é através dele que podemos acompanhar 
o desempenho de cada unidade, setor e 
assistido. Rafael, obrigada pelo grande 

esforço para nos proporcionar as 
ferramentas que estão nos ajudando a 

obter eficácia no desempenho de cada 
assistido. 

Os resultados do PETI do primeiro 
semestre deste ano foram os seguintes -  a 
Unidade do Cambuci alcançou 73,44% 
dos objetivos propostos; a Unidade de 
Parelheiros teve 78,51% da sua meta 
alcançada e a Unidade do Pinel alcançou 
66,6% dos objetivos alcançados.
Estamos muito felizes com o resultado 
e por isto agradeço e parabenizo 
a todos os estagiários, instrutores, 
psicólogos, professores, supervisores 
e coordenadores pela dedicação a este 
importante trabalho e convido a todos 
para que se preparem porque o segundo 
semestre já está começando! Um forte 
abraço a todos.
Franciny Mancinici
francinymancini@ama.org.br
Coordenadora Geral

Nós não nos cansamos de pedir a 
todos os amigos que façam este 
gesto tão simples e tão importante 
para nós que é a doação automática 
da Nota Fiscal Paulista, mas ainda 
percebemos que o nosso pedido leva 
muito tempo para tocar as pessoas.
Acreditamos que esta demora 
se deva a alguns fatores como a 
impressão de que o processo talvez 
seja complicado ou o medo de estar 
perdendo alguma coisa ao fazer isto.
Por isto, vamos repetir – O processo 
é incrivelmente simples. Basta estar 
cadastrado na Nota Fiscal Paulista 
e entrar no site https://www.nfp.
fazenda.sp.gov.br/, fazer o login 
com seu  CPF e senha, clicar na aba 
“entidades” e escolher “Doação de 
cupons com CPF (automática)”, 
e digitar o CNPJ da AMA 
52.802.295/0001-13. Lembrem-se de 
fornecer o seu CPF no ato da compra.
Até este mês temos um total de 
186 doadores o que é para ser 
comemorado por representar um 
aumento de 70,64% em relação ao 
número do mês de abril, mas ainda 

estamos esperançosos de que mais 
amigos entendam a importância 
deste gesto a ponto de se 
cadastrarem e convencerem seus 
amigos a fazer o mesmo. Nossa 
meta é chegar nos 400 doadores 
até o final deste ano. Convido a 
todos a acompanhar este 
número mês a mês.
Temos indícios animadores 
de poder alcançar 
nosso objetivo. Entre 
eles, a campanha que o 
Laboratório SUPERA 
está fazendo entre seus 
funcionários, divulgando 
a importância da doação 
automática da NF Paulista e 
incentivando a cadastrarem 
a sua doação para a 
AMA. Desde já o nosso 
agradecimento a todos os 
funcionários da SUPERA.
Como eu disse no início, a 
operação é muito simples, 
mas em caso de dúvida 
podem enviar-me um e-mail 
no endereço anamaria@

Nota Fiscal Paulista

As novas oficinas da AMA
A AMA está desenvolvendo um projeto 
de oficinas em Parelheiros que nos dá 
orgulho e emociona por ser um projeto 
profissionalizante que visa preparar para 
o desempenho de algumas tarefas de 
trabalho, jovens com autismo com graus 
variados de comprometimento.
Uma das oficinas funciona como um 
lugar de treinamento de atividades que 
envolvem a coordenação motora fina, a 
outra está se preparando para uma ativi-

dade muito importante que é em-
balar em saquinhos os talheres que 
serão utilizados no almoço com todo 
o padrão de higiene requerido, para 
isto a oficina foi azulejada e tem uma 
pia para lavagem de mãos sempre 
que necessário. A terceira oficina está 
se preparando para estampar com 
silkscreen as camisetas de uniforme 
dos assistidos e dos profissionais.
Estas oficinas funcionam seguindo 

o mesmo padrão de organização e 
ensino das salas de aula o que facilita 
a capacitação dos profissionais e o 
acompanhamento dos resultados.
Assim, agradecemos a toda a equipe 
que não está medindo esforços para 
desenvolver este projeto tão interes-
sante.

Amigos,
Estamos em julho, o primeiro mês do 
segundo semestre
Algumas pessoas famosas que nasceram 
no mês de julho, além de Júlio César em 
cuja homenagem foi dado o nome ao 
mês, são Alexandre o Grande, Alexandre 
Dumas, Angela Merkel, Dalai Lama, Ernest 
Hemingway, Franz Kafka, Frida Kahlo, Henry 
Ford, Nelson Mandela, Princesa Diana, Simon 
Bolívar e também meus filhos Mariana, João 
Fernando e Guilherme, só o Pedro Paulo não 
nasceu no mês de julho porque nasceu no 
dia 30 de junho e Santos Dumont que nasceu 
e morreu em julho, fez o seu primeiro teste 
do 14-bis,no Campo de Bagatelle em 19 de 
julho do 1906, dando início à aviação.
Outra efeméride impressionante do mês de 
julho foi o primeiro teste nuclear da História 
que aconteceu no dia 16 de julho de 1945 
em Alamogordo, no Novo México.
Aqui na AMA, começamos este segundo 
semestre com muito entusiasmo porque 
conseguimos atingir as metas do primeiro 
semestre e já estamos traçando os objetivos 

da segunda parte do ano e também 
porque com os projetos novos como o 
das oficinas em Parelheiros esperamos 
avançar consideravelmente na direção 
da realização de um grande sonho.
Por isto a doação automática da NF 
Paulista é tão importante, pois ajuda 
muito mais do que a manter o nosso 
trabalho, mas também a tomar o corpo 
necessário, para viabilizar projetos tão 
importantes para a qualidade de vida das 
pessoas com autismo. Assim, publicamos 
este mês e o faremos também nos 
próximos, o número de doadores 
automáticos, torcendo muito para que 
este número cresça e se torne um suporte 
representativo para o nosso trabalho.
Quero aproveitar para reiterar o convite 
para que todos, pais, profissionais, 
estudantes, amigos e doadores, visitem 
periodicamente nosso site para atualizar 
suas informações sobre autismo e sobre 
a AMA.
Também quero aproveitar para enviar um 
forte abraço para a equipe do renomado 

escritório de arquitetura It’s Informov e 
para seu Diretor Executivo, Murilo Laerte 
Toporcov,  pela doação à  AMA do projeto 
de um “Espaço de Descompressão” para 
os profissionais de Parelheiros.
Em nome dos pais e profissionais da 
AMA, agradeço à Marcia Pauluci, que 
se aposentou no dia 27 de junho, pelos 
quase 20 anos em que fez parte da nossa 
equipe e desejo muita sorte nesta nova 
etapa da vida.
Finalmente gostaria de agradecer a 
todas as pessoas que estão colaborando 
com este importante trabalho, aos 
profissionais e estagiários, a todos os pais 
que estão se engajando em uma grande 
parceria conosco e a todos os doadores 
que nos ajudam com recursos financeiros 
e com mega doses de esperança.
Feliz julho e um abraço a todos.

Ana Maria
anamaria@ama.org.br

“Há um ditado que ensina “ser gênio é ter uma grande paciência”; sem pretender ser gênio, 
teimei em ser um grande paciente. As invenções são, sobretudo, o resultado de um trabalho 

teimoso, em que não deve haver lugar para o esmorecimento. ”
Alberto de Santos Dumont

Quadro de evolução dos cadastratrasdos na NF Paulista

ama.org.br e quem quiser ajuda 
para efetuar a doação pode vir 
tomar um cafezinho conosco e 
a Rosana terá o máximo prazer 
em ajudar a fazer a operação do 
cadastro.



Painel de desempenho das unidades
Talvez nem todos tenham percebido, mas 
o site da AMA é renovado periodicamente. 
Por isto, convido a todos os leitores a 
visitarem periodicamente o site, www.ama.
org.br, e conferirem sempre as novidades.
O site é muito mais que uma “carinha 
bonita”, pois além dele estar visualmente 
impressionante, traz informações muito 
importantes para todos os que se interessam 
pelo autismo ou mesmo por aprender um 
pouco mais a cada dia.
Para aqueles que não conseguem participar 
do ciclo de palestras “Meu filho tem 
autismo”, elas são gravadas e publicadas em 
sua integra no site, mais ou menos um mês 
depois da palestra ter ocorrido.

O site tem também um setor de 
“Prestação de contas” no qual a 
Fatima, nossa atual presidente, 
apresenta, baseando-se nos princípios 
de respeito e transparência, os 
demonstrativos financeiros da AMA que 
são sempre atualizados.
Há muitas seções mais que vale a 
pena explorar como a informação 
das próximas palestras e cursos e a 
publicação de informativos na seção de 
downloads, que vale a pena conhecer.
Por isto, convido a todos para fazer 
regularmente uma navegação por este 
site que é feito com muito empenho 
para prestar um importante serviço 

Site da AMA
tanto para pais como para profissionais 
que se dedicam ao autismo.

Análise dos itens do painel de desempenho
Data análise: 05/06/2019

Gostaríamos de dividir com todos, os 
resultados medidos no Plano Educacional e 
Terapeutico Individual (PETI) dos assistidos 
da AMA.
O painel abaixo é uma poderosa ferramenta 
utilizada pela equipe de coordenação e 
supervisão, que permite periodicamente 
analisar os resultados dos programas 
propostos. Abaixo, farei uma rápida 
explicação do que trata cada parte do painel, 
mas antes gostaria de apresentar conceitos 
que estão presentes em todos os painéis de 
acompanhamento da AMA. É importante 
ressaltar que toda medição está relacionada 

ao que se espera que os nossos assistidos 
tenham aprendido em uma data 
específica. Este painel desta edição do 
NDA, por exemplo, é a foto da medição 
feita em 05/06/2019. 
< Esp: Quantidade de programas cujo 
resultado está abaixo do esperado.
> Esp:Quantidade de programas cujo 
resultado está acima do esperado.
D.E.: Quantidade de programas cujo 
resultado está acima do esperado.
Alcançado: Quantidade de progrmas que 
foram aprendidos desde que começou o 
PETI.

Interrompido: Quantidade de programas 
que foram interropidos para que seja 
reavalidada a necessidade de mudanças, 
seja de reforçador ou procedimento.
Erro: Programas que apresentaram 
algum erro no registro e precisam ser 
arrumados.
Espero que todos gostem tanto da 
ferramenta, como dos resultados do nosso 
primeiro semestre de 2019.
Rafael Farfan Olivares
rafaelolivares@ama.org.br

A tabela “Resuiltado por unidade”, apresenta 
os resultado apurados até 05/06 separado 
por unidade. Com eles consegue-se ver, 
por exemplo que em Parelheiros foram 996 
programas trabalhados, sendo que 782, foram 
aprendidos.

Esta parte do painel é a representação gráfica 
dos resultados obtidos na tabela “A”

Nós também analisamos os dados de 
deempenho das unidades, olhando para a 
área que está sendo trabalhada. Atualmente 
a AMA tem 14 áreas que são trabalhadas nos 
PETIS

Também é possível analisar 
os resultados olhando 
individulamente para os 
programas, ou seja, dá para analisar 
se um programa específico está 
apresentando resultados expressivos, 
seja para baixo ou para cima.

E por fim, esta tabela apresenta os 
resultados por assistido. Os nomes 
foram apagados por uma questão de 
privacidade, mas com essa tabela 
dá pra acomapnhar o desempenho 
individual de cada assistido nosso.


