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Editorial
O nº 3 do AUTêntico tem uma alegre Missão: festejar os 49 anos da APPDA que aliás começou por
ser APPCA. O “C” de criança passou a “A” de adulto, quase sénior. O nome é o que menos interessa no quase meio século desta casa, espaço de
vida feliz para tantos.
O percurso da APPDA refletiu a evolução destas
organizações que passaram de um conjunto de
pais “protetores” para um conjunto de pessoas
mais amplo que engloba todos os que lutam para
melhorar a qualidade de vida das pessoas no
espetro do autismo. Viver feliz, no meio de todos,
dentro e fora do espaço da instituição, desde a
criança ao idoso. Ter acesso a tudo o que têm
direito como cidadãos. A inclusão não pode ser só
uma palavra.
A Missão da APPDA é também mostrar que as
pessoas com autismo “sabem aprender, sabem
trabalhar”, tal como diz o slogan deste ano para o
dia 2 de Abril, Dia Mundial da Consciencialização
do Autismo “Sei aprender! Sei trabalhar!”. Sei
tocar e sei cantar como mostram os músicos da
Banda por todo o Portugal e além fronteiras.
Vamos usar o AUTêntico para lutar por uma vida
autêntica para as pessoas autênticas com autismo. Temos mais meio século à nossa frente.
Isabel Cottinelli Telmo
Presidente da Federação Portuguesa de Autismo

Talvez poucos saibam que a banda da APPDA-Lisboa existe desde 2002, portanto atinge este ano a
maioridade! Surgiu na sequência de um projeto europeu chamado “Uma sociedade para todos”.
Nestes 18 anos de vida a banda já gravou um cd com 4 originais, atuou inúmeras vezes em diversos
eventos, em Portugal e no estrangeiro. Até já dividiu o palco com o nosso Presidente Marcelo! O
sucesso é inegável e os espetáculos são sempre um momento para celebrar aquilo que as pessoas
com autismo conseguem fazer e transmitir em palco. Muitos deles comunicam através da música
coisas que através das palavras são demasiado complexas.
Para celebrar estes 18 anos de vida, a banda tem um projeto à sua medida, possível através do prémio BPI “ la Caixa” Capacitar. Até 31 de Dezembro deste ano a banda vai ganhar um nome, uma
imagem, um novo guarda-roupa, novos instrumentos, uma carrinha personalizada e vai fazer uma
digressão em escolas, empresas e municípios pelo país fora. Até tem nos planos a gravação de um
novo cd. Ansiosos por embarcar connosco nesta viagem? O AUTêntico promete manter-vos a par
das novidades desta aventura!

AUTêntico: “Quem é que está na banda?”
Duarte: Eu…
Helena: Eu, o Micas…
Leonel: E eu…
AUTêntico: “E mais quem?”
Duarte: O Jojó… O Sérgio...
Micas: A Sandra, a Catarina e a Graça.
Duarte: O Pedro.
Micas: O Fernando Jorge, o Rui e o Alexandre.
Leonel: O Leif.
AUTêntico: “Que instrumentos é que vocês tocam
na banda?”
Duarte: Tambor.
Micas: Viola-baixo.
Leonel: Pau de chuva!
AUTêntico: “Quem é que toca bateria?”
Micas: A Sandra. E o Fernando o tambor.
Duarte: O Jojó toca os guizos.
Micas: O Rui toca a caixa. O Leif toca guizos.
Duarte: Eu toco xilofone e piano.
AUTêntico: “Quem é que são os vocalistas da banda? Quem é que canta as músicas?”
Micas: O Micas.
Leonel: O Duarte.
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AUTêntico: “Quais é que são as músicas que
tocam na banda?”
Micas: One day!
Duarte: O blue do comilão.
Micas: Sodade.
Duarte: O Bob Marley, no woman no cry.
Leonel: O homem do leme, a Laurindinha!
Duarte: O brilha o sol! Já está tudo.
AUTêntico: “E quem são os professores da banda?”
Micas: O professor Rui.
Leonel: A Conceição.
AUTêntico: “Quantas vezes por semana é que
ensaiam?”
Micas: Quarta.
AUTêntico: “O que é que vocês gostam mais na
banda?”
Duarte: A parte do canto!
Helena: Dos guizos, da pandeireta...
Micas: A banda na escola da APPDA.
Leonel: Tem várias músicas! Eu gosto de estar na
banda, de tocar.
Duarte: Eu também gosto! Porque com a banda
com o professor Rui e com o Micas é o máximo!

No passado dia 23 de Novembro, recebemos na
APPDA o lançamento do novo livro de Severino
Moreira “Poemas - Carta a um menino luz”. Nesta
tarde, o ginásio encheu-se de família e amigos para
ouvir o autor e ficar com um exemplar autografado.
Para animar este evento, contámos com a nossa
banda e com um delicioso lanche!

Fomos realizar a atividade “O Ciclo do
pão”, na Quinta Pedagógica dos Olivais.
Conhecemos as fases que levam à sua confeção desde a origem dos cereais até à sua
cozedura no forno. Quando o pão ficou
pronto, pudemos saboreá-lo.
Estava quentinho e delicioso!

A ida ao circo no Coliseu dos Recreios é um clássico no nosso programa da época natalícia. É um sítio onde se proporciona muita alegria
com ajuda de palhaços, mágicos e outros artistas.

Em Dezembro, fomos ver o Feiticeiro de Oz. Este bonito espetáculo,
com inspiração no livro de L. Frank Baum, consiste num musical no
gelo. Os espectadores foram ao Alegro Alfragide e ficaram encantados com tanta luz, cor, música e acrobacias.
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O lar da Ajuda tem 15 camas novas, todas elas são articuladas e
elétricas. Agradecemos aos pais do Sérgio Mira por terem contribuído para o aumento do conforto e bem-estar dos nossos residentes.

Está pronto o espaço exterior do EEE da APPDA-Lisboa! Finalmente
os seus utilizadores podem correr e brincar livremente, mesmo em
dias menos solarengos. Podemos dizer que todos adoraram o novo
espaço!

Um grupo de jovens do CAO e do EEE da APPDALisboa participou em mais uma edição das Olisspíadas promovidas pela Câmara Municipal de
Lisboa, no dia 7 de Fevereiro. Foi uma manhã
bem passada a jogar boccia, uma boa forma de
juntar a atividade física ao convívio com a comunidade.

No dia 26 de Fevereiro, houve
festa de carnaval na APPDA.
Todos nos mascarámos, dançámos e cantámos ao som de
música animada. Comemos
pipocas, batatas fritas e bebemos sumo de laranja. Foi uma
bela festa!
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O Plano Individual de Transição (PIT) é um documento que complementa o
programa educativo individual dos alunos que frequentam a escolaridade
com adaptações curriculares significativas. É implementado 3 anos antes do
final da escolaridade obrigatória e tem como objetivo dotar os alunos de
competências ocupacionais e/ou pré-laborais, importantes para a transição
para a vida adulta.
Uma das funções do Centro de Recursos para a Inclusão (CRI) prende-se com
a implementação e prática dos PIT dos alunos, acompanhando-os em atividades ocupacionais e/ou pré-laborais, em contexto protegido (usando os recursos da escola) ou em contexto real de trabalho (estabelecendo parcerias com
alguns recursos da comunidade).
Este ano letivo são acompanhados pelo CRI da APPDA-Lisboa cerca de 14 alunos com PIT. Na escola são desenvolvidas tarefas de jardinagem e manutenção de espaços verdes no recinto escolar; atividades de reposição e venda de
alguns artigos na papelaria, reprografia e bar; e no refeitório são colocadas as
mesas para os almoços. Na comunidade existem protocolos com bombas de
gasolina (Galp), supermercados (Continente), juntas de freguesia, restaurantes (Telepizza) e pastelarias. Nestes locais podem desenvolver-se diferentes
atividades dependendo das necessidades desses mesmos espaços e, também,
dos interesses e competências dos nossos alunos. Este trabalho é desenvolvido em parceria com os professores e família, e juntos, esperamos contribuir
para o desenvolvimento da autonomia e funcionalidade nos nossos jovens.

O Miguel Almeida é um aluno da EB2,3 Pedro Eanes Lobato, que fez uma ilustração e uma pequena
descrição para quatro emoções.
E vocês, o que é que vos faz sentir assim?
Sinto-me feliz quando toda a gente me bate palmas quando
leio muito bem na aula de Francês.
Sinto-me zangado quando alguém canta a música do Baby
Shark.
Sinto-me triste quando os professores me pedem para
fazer exercícios.
Sinto-me assustado quando os professores me mandam os
T.P.C.
Miguel Almeida
EB2,3 Pedro Eanes Lobato
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Os vencedores da votação desta edição do AUTêntico foram a Catarina (EEE), o Tiago (CAO) e a Ana
Claúdia (CAO). Parabéns!
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A APPDA-Lisboa tem uma novidade:
o McDonald’s das Amoreiras é nosso padrinho!

Une os pontos e descobre um dos instrumentos musicais da nossa banda.

A primavera está a chegar! Pinta as flores de
acordo com o código.

APPDA-Lisboa
Rua José Luís Garcia Rodrigues – Bairro do Alto da Ajuda – 1300-565 LISBOA
E-mail: direccao@appda-lisboa.org.pt / www.appda-lisboa.org.pt
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Desde o dia 16 de março de 2020 que houve uma grande mudança na
APPDA-Lisboa devido ao novo coronavírus.
O CAO, a EEE e a UPCS encerraram, e os técnicos do CRI deixaram de ir
às escolas. Pela primeira vez, o apoio às pessoas com Autismo e às
famílias tem sido dado à distância, quer através de contato telefónico,
envio de trabalho e estratégias por e-mail, e até através do envio de
material pedagógico pelo correio. Apenas está aberto o lar da Ajuda,
dando suporte a todos aqueles que não podem ir para casa.
Quem cá ficou, tem agora uma nova rotina repleta de cuidados redobrados de forma a cumprir todas as recomendações que chegam diariamente da Segurança Social e da Direção Geral de Saúde, para que
todos continuem saudáveis. Além disso, continuam a ser desenvolvidas
algumas atividades pelas diferentes especialidades (expressão plástica,
tecelagem, psicomotricidade e terapia da fala).
Logo na primeira semana em que ocorreram estas alterações, os colaboradores do lar da Ajuda dinamizaram uma actividade muito gira.
Conseguiram que chegasse até nós aquele que começou por ser um
movimento destinado a ocupar as crianças, obrigadas a permanecer

“O bicho que anda no ar”
Representação do novo coronavírus por Fernando Jorge e Sérgio Mira
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Para explicar a todos o porquê de terem de ficar em casa, foi construído um documento pela equipa
da APPDA-Lisboa. Pretendemos que sirva de suporte à explicação desta pandemia, para que possam entender melhor esta quebra nas suas rotinas.
Esperamos desta forma ajudar todas as famílias!
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A APPDA-Lisboa decidiu criar um novo canal de comunicação, com uma resposta mais diferenciada, para fazer
face às necessidades e desafios que possam surgir neste
novo contexto em que vivemos.
Esperamos que possa ser mais um contributo para ajudar
as pessoas com autismo e suas famílias e cuidadores.

No dia 2 de abril assinala-se o Dia Mundial da Consciencialização do Autismo. Este é o dia em que, geralmente, a comunicação social e as redes sociais divulgam iniciativas e notícias relacionadas com as Perturbações do Espetro do Autismo. Neste ano, o Dia Mundial da Consciencialização do Autismo acontece
numas circunstâncias em que a pandemia provocada pelo COVID-19 ocupa todo o espaço mediático, relegando o Autismo para segundo plano.
Cientes das preocupações que assolam todas as famílias portuguesas no presente, não podemos desperdiçar esta janela de visibilidade para deixar algumas reflexões. Há que chamar a atenção para a presença
do Autismo entre nós, fazendo parte da sociedade, nas várias formas que as Perturbações assumem dentro do Espetro, independentemente da raça, sexo, religião, cultura, condição social.
- O Autismo está perto, numa criança que se vê agora sem infantário, fechado em casa, com problemas
de comportamento acentuados pela quebra da rotina;
- O Autismo está em casa, num jovem que, sem escola, se tenta adaptar a ter aulas e a trabalhar à distância, sem os apoios habituais;
- O Autismo está no adulto que permanece no lar da instituição a perguntar quando acaba o “cancelado”
que o impede de visitar a família;
- O Autismo está no supermercado, num empregado que faz reposição de produtos nas prateleiras que
esvaziamos, com medo do futuro;
- O Autismo está no laboratório, num investigador que passa horas ao microscópio, a tentar descobrir
uma possibilidade de cura;
- O Autismo está na universidade, num matemático que trabalha
os números associados ao COVID-19 e ajuda a perspetivar o
futuro.
O Autismo está e faz parte do dia-a-dia de todos. A APPDALisboa orgulha-se de trabalhar há 49 anos para que as pessoas
com Autismo façam parte, pois fazer parte é um direito. Cabe a
todos nós garantir que esse direito é exercido e respeitado.

Um agradecimento especial ao Micas, ao Miguel, ao Fernando Jorge e ao Sérgio pela colaboração no lettering e pelos desenhos cedidos para esta edição.
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