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MISSÃO

Como
Psicopedagogas
Como Psicopedagogas - preparadas
para atender crianças e adolescentes
com dificuldades no processo de
aprendizagem. nosso trabalho pode ter
um caráter preventivo ou interventivo
(avaliação, diagnóstico e
intervenção).

Como Pedagogas
criar, desenvolver,
sistematizar e difundir
conhecimentos na área de
educação.

Como
Alfabetizadoras
criar, desenvolver,
sistematizar e difundir
conhecimentos na área de educação.

Como
acompanhamento
de lição de casa.
Auxiliar as tarefas
de casa que são desafiadoras para
pais em um momento produtivo e
estimulante
através do nosso
acompanhamento personalizado.
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MISSÃO

Trabalhando com a
melhor idade.
Inclusão nas redes
sociais
Médicos afirmam que o uso da tecnologia nesta
idade melhora a qualidade de vida e aproximam
de netos, filhos, amigos, além de facilitar a vida
podendo usar bancos e mercados online.

Arteterapia
Além de atuar no fator emocional dos idosos
ajudando a expressarem suas emoções através da
arte. Essa terapia também auxilia na diminuição dos
níveis de estresse e ansiedade, melhora a
criatividade, o desenvolvimento psicológico e as
atividades cognitivas de forma geral.
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NOSSA HISTÓRIA
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NOSSA HISTÓRIA

Surgiu a partir da necessidade das próprias
sócias, que devido a profissão, passavam
muitas horas no trabalho, chegavam em casa
exaustas e abriam mão da própria vida.
Apaixonadas pela profissão e pensando em não
abrir mão da carreira, mas obter horários mais
flexíveis para uma melhor qualidade de vida.
Pensamos, porque não abrir uma empresa,
onde prestaríamos serviços em clubes,
residências, condomínios, para crianças até 9
anos (fase de Alfabetização e Letramento) e
para a melhor idade acima de 60 anos?

NOSSA HISTÓRIA
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ILKA TIBÉRIO
CARREIRA
Uma profissional com experiência, atuando desde 14 anos de idade,
na educação. Uma vivência que engloba atuação em auxiliar de sala,
passando por professora de pré-escola e Ensino Fundamental
,assistente de direção e coordenadora, de berçário, de Educação
Infantil e Ensino Fundamental.
Dentro da Coordenação Pedagógica em escolas, coordenou projetos
pedagógicos, direcionamento de aulas para professores, criação de
grade horária, ministrando reunião de pais, capacitação de
professores entre
tantos outros afazeres que o cargo exige. Especialista em Orientação
em Transtorno do Espectro Autista.

FORMAÇÃO
FASULMG- ABA - Análise de Comportamento Aplicada - 2020
FASULMG- Arte Terapia na Terceira Idade - 2020
CBI Of MIAMI- Curso de Autismo - Orientação de Pais 102 - 2020
Faveni- Neurociência Aplicada a Educação em andamento
Faculdade Alfamérica - Alfabetização e Letramento - 2019
Universidade Estácio de Sá - Psicopedagogia Clínica e Institucional 2018
Faculdade Montessori (FAMEC) / Universidade Estácio de Sá Pedagogia- 2007.
Licenciatura plena (educação infantil, fundamental e Administração
escolar)
Escola Augusto de Freitas Villalva Junior – Magistério- 1994

NOSSA HISTÓRIA
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FABIANA PUGLISI
CARREIRA
Consultora de Emprego Apoiado, Psicopedagoga, Pedagoga,
Especialista em Orientação e Mobilidade, com curso na área de
Educação Continuada em Transtorno do Espectro Autista, Libras,
Braille e Formadora do Agentes do Brincar para Pessoas com e sem
Deficiência. Com 10 anos de experiência em atendimento a pessoas
com todos os tipos de deficiência, atuando como facilitadora em
programas que visam o desenvolvimento pessoal, social e
profissional. Vasto conhecimento no planejamento, execução e
monitoramento de cursos voltados ao empoderamento de pessoas
em vulnerabilidade social. Atuação na área de Reabilitação Clínica e
Profissional de pessoas com deficiência e inclusão no mundo do
trabalho. Auxílio Pedagógico as Pessoas com e sem deficiência.
Habilidades no desenvolvimento de estratégias para comunicação e
engajamento de gestores quanto a programas de inclusão.
Implementação de ações de diversidade e responsabilidade social.
Atuação na capacitação profissional para inclusão de jovens no
mercado de
trabalho por meio da Socioaprendizagem, gestão de cotas para
aprendizes e
pessoas com deficiência, ações de desenvolvimento e retenção de
talentos.
Captação de recursos e gestão de parcerias.

FORMAÇÃO
Instituto Educacional Espaço Mosaico (ANEA – Professor Romeu
Sassaki). Pós-graduação e capacitação Técnica sobre a Metodologia
de Emprego Apoiado –2018
Faculdade FAVENI- Pós-graduação em Psicopedagogia - 2017
Faculdade ULBRA - Graduada em Pedagogia - 2007
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CONT AT O
@assessoriaape

Convênio SINDILEX e AAPE

