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PERÍODO: ABRIL 2015 a ABRIL DE 2017 

 



 

 

QUEM SOMOS 

A Associação Fortaleza Azul-FAZ foi fundada dia 02 de abril de 2015 partindo da 

necessidade das famílias de pessoas com Transtorno do Espectro Autista em unir forças 

para buscar, junto aos Poderes Públicos e à sociedade em geral, a garantia e efetivação 

dos direitos das pessoas com autismo.  

Uma luta que deixou de ser individual, de cada família, e passou a ganhar cada 

vez mais espaço e reconhecimento em nossa sociedade. Para que isso fosse possível a 

FAZ mobilizou seus associados realizando ações que tinham como objetivo tornar o 

tema autismo cada vez mais concreto. Somente através das informações adequadas 

sendo divulgadas de forma ampla, de curto, médio e longo alcance teríamos a 

possibilidade de trabalhar as situações de preconceito vivenciadas pelas pessoas com 

TEA e, consequentemente, seus familiares. 

 

OBJETIVOS 

- Defender os interesses e direitos das pessoas com Transtorno do Espectro Autista 

(TEA);  

- Promover, apoiar e incentivar a realização de projetos de divulgação e esclarecimentos 

à população;  

- Firmar parcerias com outras instituições para formação de pais/ educadores/ 

profissionais através de cursos, seminários, pesquisas e estudos sobre o Transtorno do 

Espectro Autista e temas relacionados;  

- Realizar atividades e projetos que envolvam autistas e suas famílias. 

 

Desta forma a FAZ vem desenvolvendo, ao longo desses dois primeiros anos de 

existência, várias frentes de atuação. Uma frente diz respeito às ações internas, para 

acolher, orientar, fortalecer, promover oficinas, rodas de conversa, buscar meios legais 

de garantias de direitos, parcerias e descontos em atendimentos especializados e 

socializar as famílias de pessoas com autismo associadas à FAZ.  

Outra frente atua diretamente na divulgação do Transtorno do Espectro do 

Autismo através de palestras, simpósios, jornadas promovidas pela própria FAZ ou 

através de apoio aos nossos parceiros, trazendo profissionais da cidade ou de outros 

locais que são referência no campo de atuação do autismo. 

E por fim, mas não menos importante, a frente que atua nas mídias sociais 

divulgando novidades e informando o público que usa as redes sociais para 

compreender melhor o tema autismo, pois sabemos que o preconceito só pode ser 



 

 

combatido com a informação de qualidade. As ações realizadas através dessa frente se 

concentram nas campanhas de conscientização, nas celebrações de datas do calendário 

festivo (dia das mães, dos pais, dos irmãos, etc), bem como a divulgação de eventos, 

informes sobre palestras, jornadas, workshops e as atividades de visitas que fazemos 

em instituições educacionais (escolas e faculdades) para tratar do autismo. Acreditamos 

que as redes sociais são grandes aliadas na dinâmica de ampla divulgação de nossa 

causa.  

 

Os recursos que sustentaram as atividades da associação foram provenientes de 

contribuição dos associados, venda de produtos e prêmio recebido. 

 

Para dar um panorama de nossa atuação, iremos listar as principais ações realizadas pela 

FAZ nos dois primeiros anos de fundação  

 

02/04/15 - Primeira Acolhida FAZ - Estande de acolhimento e informações sobre o TEA 

e da proposta da associação na representação da luta pelos direitos das pessoas com 

autismo. Local: Shopping RioMar Fortaleza; 

19/04/15 - Atividade de conscientização TEA em parceria com o Ceará Sporting Club. As 

crianças entraram em campo com os jogadores e assistiram à partida juntamente com 

seus familiares no Estádio Presidente Vargas;  

07/06/15 - Atividade de conscientização, desta vez em parceria com o Fortaleza Esporte 

Clube. Nossas crianças também entraram em campo com os jogadores e assistiram à 

partida com seus familiares no Estádio Castelão; 

26/06/15 - Musical "Disney Live"- atividade de lazer e inclusão em parceria com a OPUS 

Promoções. Local: Teatro RioMar Fortaleza; 

17 a 22/07/15- Primeira Exposição Fotográfica: "O Autismo Sob as Lentes da Alegria" da 

fotógrafa Milena Marques no Shopping Del Paseo;  

Agosto de 2015 - Campanha nas redes sociais celebrando o dia dos pais; 

13/08/15 - Domingo de Arte, uma parceria com o Grupo Pessoal. Local: Casa José de 

Alencar; 

Setembro de 2015 - Campanha nas redes sociais celebrando o dia do irmão; 

20/09/15 - Evento em alusão ao Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. Local:  

Praça Lagoa do Mingau- Maracanaú; 



 

 

22/09/15 - Palestra sobre Nutrição e o indivíduo com TEA "A Visão Geral Sobre a 

Interferência da Nutrição no Indivíduo com TEA", com a Nutricionista Danielle Lodetti. 

Local: Livraria Cultura. Na ocasião, a FAZ fez campanha para doação de brinquedos para 

crianças com TEA atendidas no HGF e NAMI; 

03/10/15 - Encontro sobre Atualidades Médicas no Autismo no HGF com Dr André 

Cabral, Dr. André Pessoa, Dr. Sávio Caldas (neuropediatras) e Dra. Christiane Leite 

(gastroenterologista);  

15 e 16/10/15 - Entrega dos brinquedos arrecadados para crianças com TEA atendidas 

no ambulatório do HGF e no NAMI; 

17/10/15 - Primeira Turma de Oficina Culinária para familiares de pessoas com TEA com 

alergias e restrições alimentares. Local: Laboratório do Curso de Nutrição da Unifor; 

18/10/15 - Comemoração do dia das crianças, com brincadeiras, banho de piscina e 

musicalização. Local: Sítio É Aqui (Eusébio); 

05 a 07/11/15 – Participação no VI Congresso da Sociedade Cearense de Neurologia e 

Neurocirurgia, com participação na mesa de debate e estande informativo. Local: Seara 

Praia Hotel;  

28/11/15 - Segunda Turma de Oficina Culinária para pessoas com TEA com alergias e 

restrições alimentares. Local: Laboratório do Curso de Nutrição da Unifor; 

05 e 06/12/15 – Mini-Curso: Uma Sinfonia Diferente, com a Musicoterapeuta: Ana 

Carolina Steinkopf. Local: Assembleia Legislativa do Ceará; 

23/12/15 - Reunião na Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, com Secretário 

Guilherme Sampaio, Deputada Fernanda Pessoa e equipe do Projeto "Uma Sinfonia 

Diferente - Azul da Cor do Mar"; 

27/12/15 a 02/01/16 - Campanha de divulgação nas redes sociais sobre os direitos da 

pessoa com TEA, em comemoração aos 3 anos da Lei Federal 12.764/12; 

11/01/16 - Reunião na Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, com o 

Secretário Josbertini para tratar dos espaços de trabalho para pessoa com TEA e discutir 

sobre o emprego amparado e cota obrigatória; 

14/01/16 - Participação "Alice no País das Maravilhas – O Musical", parceria com a OPUS 

Promoções. Local: Teatro RioMar; 

15/01/16 – Realização da palestra “Inclusão, caracterização do autismo e adaptações 

curriculares”, com o Professor Wilson Cândido. Local: Colégio Master; 

16/01/16 - Primeira Sessão de Cinema Adaptada para Pessoas com Autismo no Ceará, 

em parceria com o Cinépolis e Shopping RioMar Fortaleza;  

 



 

 

15/02/16 – Reunião com o Secretário Municipal de Educação; 

28/02/16 - Atividade de divulgação do autismo, desta vez em parceria com o Fortaleza 

Esporte Clube e Maranguape Futebol Clube. Nossas crianças também entraram em 

campo com os jogadores e assistiram à partida com seus familiares no Estádio Castelão; 

08/03/16 - Campanha nas redes sociais pelo dia da mulher; 

12/03/16 – Oficina de Brigadeiro, em comemoração à Pascoa. Local: Shopping Del 

Paseo; 

17/03/16 – Presença na V Semana Nacional do Cérebro, com participação na mesa de 

debate e apresentação musical. Local: Unifor; 

29/03/16 - "Basquete Cearense e FAZ: unidos pelo autismo" - O time de basquete abriu 

espaço no jogo para a FAZ, jogadores entraram em quadra vestindo nossa camisa, de 

mãos dadas com as crianças e acolhendo as famílias da associação divulgando o autismo. 

Local: Ginásio Paulo Sarasate; 

31/03/16 - Participação no Seminário "Algo de Novo no Transtorno do Espectro do 

Autismo" com uma palestra sobre "A Ação da Associação Fortaleza Azul (FAZ): um 

'mundo' de Possibilidades". Local: Hospital Geral de Fortaleza; 

02/04/16 – Mutirão de Conscientização sobre o Autismo nos Shoppings - Associados 

fizeram um movimento de panfletagem, informando aos clientes e visitantes dos 

shoppings RioMar Fortaleza, North Shopping, Iguatemi, Iandê Caucaia; 

05/04/16 - Realização do primeiro Musical do norte-nordeste protagonizado por 

autistas. “Uma Sinfonia Diferente - Azul da Cor do Mar" foi realizado em parceria com 

uma equipe de musicoterapeutas, psicólogos e estagiários no Teatro Via Sul; 

06/04/16 - Desfile "Na Passarela Contra o Preconceito" no Shopping Del Paseo, crianças 

e adolescentes autistas apresentando modelos das lojas do estabelecimento; 

09/04/16 - A FAZ participou como apoiadora do Curso Priorit de Atualização em Autismo 

(clínica referência do Rio de Janeiro). Local: Hotel Praia Centro; 

10/04/16 - Segunda Sessão de Cinema Especial em parceria com o Cinépolis e RioMar 

Fortaleza. Na ocasião a FAZ realizou uma campanha de doação de fraldas e material de 

higiene para as crianças com microcefalia do Hospital Albert Sabin; 

11/04/16 – Presença na Audiência Pública em Alusão ao Dia Internacional do Autismo. 

Local: Assembleia Legislativa do Ceará;  

30/04/16 – Ciclo de Palestras “Autismo: Ciência e Vivência”. Local: Shopping Del Paseo; 

30/04/16 – Roda de Conversa com o tema Autismo. Local: North Shopping Maracanaú; 

05/05/16 – Reunião com a Primeira Dama do Estado, Onélia Leite; 



 

 

06/05/16 – Roda de Conversa com o tema “Desafios da Maternidade”. Local: Via Sul 

Shopping;  

14/05/16 - Primeiro dia de Divas FAZ, com atividades e palestras com dicas de cuidados 

e beleza. Momento especialmente pensado para cuidar das mães, favorecendo a 

autoestima, cuidando das mães que sempre estão à frente dos acompanhamentos dos 

filhos com TEA. Local: Gran Marquise Hotel;  

20/05/16 - Participação no show "Disney On Ice", parceria com a OPUS Promoções. 

Local: Ginásio Paulo Sarasate; 

21/05/16 - FAZ na Ação Global. Estande de acolhimento, informação e atividades 

recreativas para as crianças. Local: SESI Maracanaú; 

02/06/16 – Audiência Pública para discutir a redução de carga horária de trabalho para 

pais de filhos com deficiência. Local: Defensoria Pública; 

13 a 15/06/16 - A FAZ participou do XI Congresso Cearense de Pediatria com um estande 

informativo levando as demandas das famílias de crianças com TEA para partilhar com 

pediatras. Local: Hotel Oásis Atlântico Fortaleza; 

18/06/16 -  Mini Curso “Uso de pistas visuais para indivíduos com TEA – uma proposta 

fonoaudiológica”, com a fonoaudióloga Raquel Lobo. Local: Assembleia Legislativa; 

24/06/16 - "II Arraiá Nóis FAZ Bunito" para as famílias associadas;  

01/07/16 – Recebemos o Prêmio Social Esporte Clube, pelo Projeto “Uma Sinfonia 

Diferente – Azul da Cor do Mar”. Local: Unipace; 

01 e 02/07/16 – Presença no XIX Encontro de Psicopedagogia do Ceará, com estande de 

informações e apresentação musical. Local: Unichristus 

16/07/16 - Evento de integração, lazer e inclusão - "Brincando com o TEAguinho: traga 

seu amiguinho", comemorando o Dia do Amigo. Local: Praça do Bem; 

23/07/16 - Primeira Roda de Conversa das mães da FAZ com a psicopedagoga Marcia 

Santos e a mãe Virgínia Castro sobre o tema: "A família na colaboração das adaptações 

de tarefas escolares para pessoas com TEA na educação infantil”; 

24/07/16 - "Piquenique Brincante em Família". Atividade de integração, lazer e inclusão 

com o apoio e parceria de Francisco Gilson e da Editora IMEPH. Local: Unifor; 

06/08/16 – Participação na Capacitação promovida pela Secretaria Municipal de 

Cidadania e Direitos Humanos. Local: Instituto Plácido Castelo, TCE; 

19 e 20/08/16 – Apoio na realização do I Simpósio de Educação Inclusiva para 

Transtorno do Espectro Autista. Local: Cuca Mondubim; 

 



 

 

27/08/16 – Coordenação na realização do Simpósio: "Desmistificando e Integrando 

Teorias na Pesquisa e Intervenção do Autismo", com a pesquisadora Karina Griesi (USP). 

Local: UNIPACE; 

29/08/16 - Primeiro Racha dos Pais da FAZ, atividade comemorativa do dia dos pais que 

contou com o apoio e participação da equipe do Globo Esporte; 

16/09/16 – Participação na XXXVIII Jornada Cearense de Psiquiatria, com apoio na 

palestra “Contribuições da Saúde Mental na Compreensão e Manejo do Autismo” e 

estande de informações. Local: Hotel Sonata; 

24/09/16 - Segunda Roda de Conversa sobre o tema: "A família na colaboração das 

adaptações de tarefas escolares para pessoas com TEA na educação infantil";  

07/10/16 – Participação no evento O POVO Mamães & Bebês, com palestra ministrada 

sobre “Autismo na Infância: Primeiros Sinais”; 

07/10/16 - Participação no espetáculo "O Pequeno Príncipe”, parceria com a OPUS 

Promoções. Local: Teatro RioMar; 

08/10/16 – Manhã de brincadeiras em comemoração ao Dia das Crianças, parceria com 

o Trampolim Park. Local: RioMar Shopping; 

12 a 15/10/16 - Segunda Exposição Fotográfica: "Afetividade e Autismo: o amor é maior 

que a diferença" da fotógrafa Milena Marques. Local: Shopping Del Paseo; 

16/10/16 – 1ª Corridinha FAZ: evento de esporte e lazer para nossas crianças, em 

parceria com Leliane Soares. Local: Praça das Flores; 

23/10/16 - Atividade de integração, lazer e inclusão na Piscina de Bolinhas, parceria com 

o North Shopping; 

28/10/16 – Participação na roda de conversa sobre autismo, no evento Conexão 

FAMETRO; 

20/11/16 – Estreia do documentário “Mergulhando no Azul da Cor do Mar”, inspirado 

no projeto “Uma Sinfonia Diferente – Azul da cor do Mar”, produzida pela Sinfonia 

Filmes; 

09/12/16 – Manhã de comemoração natalina, com brincadeiras, presentes e chegada 

do Papai Noel, parceria com o Instituto JCPM. Local: RioMar Shopping; 

Janeiro de 2017 – Programação de férias, promovendo o encontro das famílias e a 

inclusão de autistas em espaços público. Locais: Parque do Cocó, Praça da Imprensa, 

Praça das Flores, Campus da Unifor; 

10/02/17 – Palestra sobre Inclusão Escolar, ministrada pelo professor Wilson Cândido. 

Local: Colégio Santo Inácio; 



 

 

19/03/17 – Paricipacão na II Semana Nacional do Cérebro, na mesa redonda com o tema 

“Autismo e estratégias de inclusão escolar”. Local: Unifor; 

01 e 02/04/17 – I Jornada FAZ, que reuniu palestrantes de diversas áreas para discutir 

sobre autismo. O evento teve espaço infantil e recreação para as crianças, parceria com 

Construtora Manhhatan e RioMar Shopping. Local: Lounge Manhhatan. 

 

PROJETOS DESENVOLVIDOS: 

1) Uma Sinfonia Diferente: Azul da Cor do Mar 

Projeto artístico-terapêutico desenvolvido entre 2015 e 2016, com enfoque na Análise 

do Comportamento e Musicoterapia, que culminou na apresentação do musical no 

Teatro Via Sul, fruto desse projeto produzimos o DVD e o documentário “Mergulhando 

no Azul da Cor do Mar”. 

O Projeto foi vencedor do Prêmio Social Esporte Clube. 

  

2) Clube do Livro Azul – FAZ 

Projeto permanente, que visa facilitar o acesso à publicações sobre o TEA e temas afins. 

Retiradas e devoluções acontecem durante os encontros promovidos pela FAZ. 

  

3) FAZ Visita 

Projeto permanente, em que um grupo de associados voluntários promovem palestras 

em escolas, hospitais e demais espaços levando informação sobre autismo e inclusão. 

  

4) SESSÃO DE CINEMA ESPECIAL 

Sessões de cinema adaptadas para as especificidades/dificuldades sensoriais dos 

autistas (exclusão de trailler, som mais baixo, meia-luz). Ocorre regularmente, de forma 

gratuita. 

  

 5) Cuidando do Cuidador 

Terapia em grupo para pais de autistas, com apoio da Clínica Neuropsicocentro. 

  

6) Time de Futebol FAZ 

Formado por pais. 

  

7) Brincar Funcional 

Projeto para crianças que aborda integração sensorial, atividades psicomotoras e 

brincadeira em grupo, com Leliane Soares (Terapeuta Ocupacional). 


