
  ESTADO DE SANTA CATARINA  

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASISTENCIA SOCIAL 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

  

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  

PROCESSO Nº:   

11/12 - 2020 
RELATÓRIO:  

03-11-12-2020 

 

ENTIDADE BENEFICIADA: AMA LITORAL- SC 
  
CNPJ:  

08.825.233/0001-35 
FONE:   
          47- 3264.0244 

ENDEREÇO:   

                Rua 2080, 51 - Centro 

RESPONSÁVEL  

LINO CARLOS FRANZOI 
CPF  

558.923.969-91 

PÁRCERIA PMBC/SEAG Nº  
  

014/2018 PMBC 

FUNDO REPASSADOR Nº  
 

FMAS  

TC 001/2018 
 

VALOR DA PARCELA   
  

  R$ 8.500,00 

PARCELA  
Nº  

11 

REPASSE EM:  

 

03/12/2020 

Recebimento do Processo  
  
  

DOC Nº   DATA:  
  
  

Análise  
  
  

    

Notificação / Diligência  
  
  

    

Tomada de Contas Especial  
  
  

    

Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da  
CDA e cobrança de débito  
  

    

Remessa à Câmara de Vereadores  
  
  

    

Remessa ao Tribunal de Contas  
  
  

    

Remessa ao Departamento de Contabilidade  
  
  

    

Encerramento do Processo  
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Extrato conta corrente
G3330808090891621 
08/12/2020 08:16:02

Cliente - Conta atual

Agência 5271-X
Conta corrente 8995-8   SUB SOC AMA LIT FMAS PMBC
Período do
extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.
balancete

Dt.
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo

11/11/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C

03/12/2020 1489 99015 870 Transferência recebida 551.489.000.230.508 8.500,00 C

03/12 1489 230508-9 PMBC FMAS MOVI

03/12/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.380.901.563.254 10,45 D 8.489,55 C

Cobrança referente a 11/11/2020

04/12/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 120.401 889,63 D

136 1757 05747723910 TAMYRIS MEES ESPI

04/12/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 120.402 1.210,51 D

104 3569 06604074935 DAIANE REGINA MOU

04/12/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 120.403 2.091,92 D

033 1242 05029033920 JULIANO AMARAL MA

04/12/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 120.404 3.031,12 D

041 0350 01108982069 REGINA MORO DAL B

04/12/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.391.100.072.429 10,45 D

Cobrança referente 04/12/2020

04/12/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.391.100.072.430 10,45 D

Cobrança referente 04/12/2020

04/12/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.391.100.072.431 10,45 D 1.235,02 C

Cobrança referente 04/12/2020

07/12/2020 5271 99015 870 Transferência recebida 555.271.000.340.494 41,80 C 1.276,82 C

07/12 5271 340494-3 AMA LITORAL SC

08/12/2020 5271 05271 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 120.801 1.276,82 D

237 7223 002486117000152 IDALECIO EDUA

08/12/2020 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

Saldo 0,00 C
Juros * 0,00 
Data de Debito de Juros 31/12/2020
IOF * 0,00 
Data de Debito de IOF 04/01/2021

------------------------------------------------ 
------------------------------------------------ 
 
 

 
Transação efetuada com sucesso por: JC106572 EDUARDO E FROTA.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: AMA LITORAL SC
CNPJ: 08.825.233/0001-35 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  e  a  inscrições  em  Dívida  Ativa  da  União  (DAU)  junto  à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:18:17 do dia 29/10/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/04/2021.
Código de controle da certidão: CD8B.28A7.057F.B392
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Nome (razão social): AMA LITORAL SC
CNPJ/CPF: 08.825.233/0001-35
(Solicitante sem inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS/SC)

Esta certidão é válida para o número do CPF ou CNPJ informado pelo solicitante, que não consta da base de dados
da Secretaria de Estado da Fazenda.
O nome e o CPF ou CNPJ informados pelo solicitante devem ser conferidos com a documentação pessoal do
portador.

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado
que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos,
dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão: 200140148348974
Data de emissão: 26/11/2020 17:30:18
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158,
modificado pelo artigo 18 da Lei n
15.510/11.):

25/01/2021

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço:
http://www.sef.sc.gov.br

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 07/12/2020 14:19:55
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N° 178756/2020

Requerente:

Data: 07/12/2020

Código:AMA LITORAL SC 144780

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU
Secretaria da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITO MUNICIPAL

Nome:

Endereço:

Municipio:

CNPJ/CPF: UF:

CEP:

Identificação do Contribuinte

Código: 144780

SC

88339-025

AMA LITORAL SC

RUA SAO PAULO, 470 - ESTADOS

BALNEARIO CAMBORIU

08.825.233/0001-35

Finalidade da Certidão

Finalidade:

Fins Próprios

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome,
relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço
<http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br>.

BALNEARIO CAMBORIU, 7 de dezembro de 2020.

Esta certidão terá Validade pelo período de 90 dias

Código de Controle da Certidão: 2020178756

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

42 / 1106



07/12/2020 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1

 
 

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 08.825.233/0001-35
Razão Social:AMA LITORAL SC
Endereço: R SAO PAULO 470 / ESTADOS / BALNEARIO CAMBORIU / SC / 88339-025

 
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:01/12/2020 a 30/12/2020 
 
Certificação Número: 2020120102484445095207

Informação obtida em 07/12/2020 14:25:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: AMA LITORAL SC (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.825.233/0001-35
Certidão nº: 32207131/2020
Expedição: 07/12/2020, às 14:24:15
Validade: 04/06/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que AMA LITORAL SC (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no
CNPJ sob o nº 08.825.233/0001-35, NÃO CONSTA do Banco Nacional de
Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

DATA:

COMPETÊNCIA:

PÁG :GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS
HORA:

11/2020

04/12/2020

14:43:21

001/00141 01/03/2020)(.0

VALORES: SEGURADOS

OUTRAS ENTIDADESINSCRIÇÃO COD PAGTOEMPRESA FPAS

EMPRESA OUTRAS ENT DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO JUROS/MULTA TOTAL REEMBOLSO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.786,22 8.786,22

AMA LITORAL SC                                                                                                     2305 639

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

000008.825.233/0001-35

0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 % 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

DATA:

PÁG :GFIP - SEFIP
HORA:

04/12/2020

14:43:21

001/0018.40 (29/03/2020)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INSCRIÇÃO:EMPRESA:

CÓD REC: FPAS:

AMA LITORAL SC                                                                            

COMPETÊNCIA: 11/2020 SIMPLES:639 1115

08.825.233/0001-35

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QTDE TRABALHADORES

DEPÓSITO

REMUNERAÇÃO

ENCARGOS FGTS

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOC

TOTAL A RECOLHER

FGTS - 8%

20

94.153,10

7.532,24

0,00

0,00

0,00

7.532,24

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALIDADE DO CÁLCULO: 07/12/2020até

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 11/2020 COD REC:115 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:

AMA LITORAL SC                                   08.825.233/0001-35
6392305 2,01

41.0 (01/03/2020)
DATA:
HORA:
PÁG :

04/12/2020
14:43:21
0001/0006

TOMADOR/OBRA:

858000000755 322401792013 207647050803 882523300013

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

PIS/PASEP/CINOME TRABALHADOR ADMISSÃO CAT
REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL CONTRIB SEG DEVIDA

OCOR
DEPÓSITO

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
JAM
CBO

BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC

BASE CÁL PREV SOCIAL

210.51101.25-7 10/08/2020 01
2.086,29 434,64 0,00172,08

02238AMANDA TEIXEIRA CRESCENCIO
0,00 201,67

148.26947.27-1 22/01/2018 01
4.628,07 2.314,04 0,00506,86

0410105CATIA CRISTIANE PURNHAGEN FRANZOI
0,00 555,36

203.36148.54-7 07/02/2019 01
2.880,20 1.091,07 0,00267,25

04110DAIANE REGINA MOURA SANTOS ZAGER
0,00 317,70

203.89323.61-0 01/06/2020 01
4.690,00 1.367,92 0,00515,53

02394DEISE PADOAN DE QUADROS
0,00 484,63

209.46520.12-1 15/04/2020 01
2.670,00 1.001,25 0,00242,02

04110FRANCIELE SCHAIANA ZAGER
0,00 293,70

210.51064.11-4 03/08/2020 01
4.690,00 977,08 0,00515,53

02392IAGO BRUNO GONCALVES
0,00 453,36

127.64723.72-7 01/08/2019 01
2.305,43 1.152,72 0,00198,27

02515JULIANO AMARAL MATTOS
0,00 276,66

129.80915.72-8 01/08/2017 01
2.148,22 1.074,12 0,00179,41

02238KARINA DE SOUZA
0,00 257,79

204.72217.31-8 02/07/2018 01
2.128,02 1.064,02 0,00176,99

02238LARA KARINA SOARES OLIVEIRA
0,00 255,36

203.55839.48-7 21/01/2019 01
2.046,35 1.023,18 0,00168,49

02515MARIANA FARINA FATURI
0,00 245,56

123.67581.78-0 03/08/2020 01
4.690,00 977,08 0,00515,53

02392MARISTELA IMIANOWSKY KOLAGA
0,00 453,37

128.76339.69-4 01/08/2017 01
3.614,22 1.807,12 0,00364,92

02236MAURICIO DOS SANTOS
0,00 433,71

142.15240.72-3 22/01/2018 01
3.614,92 1.807,46 0,00365,02

02238MONIQUE FERNANDA HESS
0,00 433,79

210.51104.33-7 21/01/2019 01
3.580,56 1.790,29 0,00360,21

02515RAFAELA COSTA JOSE
0,00 429,66

201.59404.46-5 27/03/2019 01
5.614,64 2.277,96 0,00644,98

0251605REGINA MORO DAL BEM
0,00 631,40
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MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 11/2020 COD REC:115 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:

AMA LITORAL SC                                   08.825.233/0001-35
6392305 2.01

41.0 (01/03/2020)
DATA:
HORA:
PÁG :

04/12/2020
14:43:21
0002/0006

TOMADOR/OBRA:

858000000755 322401792013 207647050803 882523300013

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

PIS/PASEP/CINOME TRABALHADOR ADMISSÃO CAT
REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL CONTRIB SEG DEVIDA

OCOR
DEPÓSITO

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
JAM
CBO

BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC

BASE CÁL PREV SOCIAL

141.75226.72-5 01/09/2020 01
3.000,00 500,00 0,00281,62

02392ROGIANE GORDIM DE AVILA DUARTE
0,00 280,01

108.75028.45-1 01/02/2015 01
2.083,94 1.041,97 0,00171,87

05143RUTH MATHIAS ZAGER
0,00 250,08

136.64933.72-8 03/02/2020 01
3.004,56 1.377,09 0,00282,17

02515TAMYRIS MEES ESPINDOLA
0,00 350,54

129.36569.68-2 22/01/2018 01
3.954,39 1.977,20 0,00412,54

02239TANISE REJANE GOMES DA CRUZ
0,00 474,53

212.80008.90-5 03/08/2020 01
4.690,00 977,08 0,00515,53

02392THIAGO GUEDES PIRES
0,00 453,36
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MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 11/2020 COD REC:115 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:

AMA LITORAL SC                                   08.825.233/0001-35
6392305 2.01

41.0 (01/03/2020)
DATA:
HORA:
PÁG :

04/12/2020
14:43:21
0003/0006

TOMADOR/OBRA:

858000000755 322401792013 207647050803 882523300013

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

PIS/PASEP/CINOME TRABALHADOR ADMISSÃO CAT
REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL CONTRIB SEG DEVIDA

OCOR
DEPÓSITO

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
JAM
CBO

BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC

BASE CÁL PREV SOCIAL

131.55281.80-3 13
3.896,00 0,00 0,00779,20

02251LUIS FERNANDO MEDEIROS
0,00 0,00

210.53280.13-2 13
1.855,00 0,00 0,00371,00

02239MARIA EDUARDA DOS SANTOS
0,00 0,00

134.58800.93-9 13
3.896,00 0,00 0,00779,20

02237PRISCILA MAGALHAES DE MELO
0,00 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
77.766,81 26.033,29 0,00 8.786,22 7.532,24 0,00
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Em6pSIWgDdQ0000-3Nº ARQUIVO:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 11/2020 COD REC:115 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO:

CIDADE: UF: CEP:

BAIRRO:

CNAE:

AMA LITORAL SC                                   08.825.233/0001-35
6392305 2.01

41.0 (01/03/2020)
DATA:
HORA:
PÁG :

04/12/2020
14:43:21
0004/0006

TOMADOR/OBRA:

858000000755 322401792013 207647050803 882523300013

FG1bpwKvRE60000-3 Nº DE CONTROLE:

RUA SAO PAULO 470                                 

BALNEARIO CAMBORIU                SC 88339-025 8720499

ESTADOS                 

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FAP: 1.00

CNAE PREPONDERANTE: 8720499

RAT AJUSTADO: 2.00

CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º REMUNERAÇÃO 13º BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13º PREV SOC

01 20 68.119,81 26.033,29 68.119,81 0,00

13 3 9.647,00 0,00 9.647,00 0,00

0,0077.766,8126.033,2977.766,8123TOTAIS:
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Em6pSIWgDdQ0000-3Nº ARQUIVO:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 11/2020 COD REC:115 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO:

CIDADE: UF: CEP:

BAIRRO:

CNAE:

AMA LITORAL SC                                   08.825.233/0001-35
6392305 2.01

41.0 (01/03/2020)
DATA:
HORA:
PÁG :

04/12/2020
14:43:21
0005/0006

TOMADOR/OBRA:

858000000755 322401792013 207647050803 882523300013

FG1bpwKvRE60000-3 Nº DE CONTROLE:

RUA SAO PAULO 470                                 

BALNEARIO CAMBORIU                SC 88339-025 8720499

ESTADOS                 

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

FAP: 1.00

CNAE PREPONDERANTE: 8720499

RAT AJUSTADO: 2.00

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

      FGTS - 8%

68.119,81

26.033,29

20

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2020

DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS ENCARGOS CONTRIB SOCIALCONTRIB SOCIAL TOTAL RECOLHER

7.532,24 0,00 0,00 7.532,240,00
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Em6pSIWgDdQ0000-3Nº ARQUIVO:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 11/2020 COD REC:115 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO:

CIDADE: UF: CEP:

BAIRRO:

CNAE:TELEFONE:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

SALÁRIO MATERNIDADE:
RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:
COM PRODUÇÃO PJ:

CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

COM PRODUÇÃO PF:
VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 

SALÁRIO FAMÍLIA:
PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO:PERÍODO FINAL:
VALOR ABATIDO: VALOR A COMPENSAR:

RETENÇÃO  (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: VALOR ABATIDO PELO SEFIP: VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS:
QUANTIDADE:

0.00
0

20 ANOS:
QUANTIDADE:

0.00
0

25 ANOS:
QUANTIDADE:

0.00
0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

AMA LITORAL SC                                   08.825.233/0001-35
6392305 2.01

41.0 (01/03/2020)
DATA:
HORA:
PÁG :

04/12/2020
14:43:21
0006/0006

TOMADOR/OBRA:

8.786.22 8.786.22
0.00

0.00

0.00
0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0
N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0 Q2: 0

Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 Q7: 0 R : 0 S2: 0 S3: 0 U1: 0 U2: 0

U3: 0 V3: 0

0.00

0.00
0.00

0.00
100.00

0.00

W : 0 X : 0 Y : 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

FG1bpwKvRE60000-3 Nº DE CONTROLE:

RUA SAO PAULO 470                                 

BALNEARIO CAMBORIU                SC 88339-025 0047 3367 4196 8720499

ESTADOS                 

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0.00
0.00
0.00

0.0013º SALÁRIO MATERNIDADE:

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

FAP: 1.00

CNAE PREPONDERANTE: 8720499

Z4: 0 Z5: 0

RAT AJUSTADO: 2.00
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COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS

DATA:

HORA:

PÁG :

14:43:21

04/12/2020

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

0001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

EMPRESA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EMPRESA:

COMP: COD REC: FPAS: OUTRAS ENT: SIMPLES:

INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

COD GPS:

Nº CONTROLE:

Nº ARQUIVO:

AMA LITORAL SC 08.825.233/0001-35

CIDADE: UF: CEP: TELEFONE: CNAE:

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 620 744 779 TOTAL

11/2020 115 2305 639 0000 1

BALNEARIO CAMBORIU SC 88339-025 0047-33674196 8720499

639

Em6pSIWgDdQ0000-3

FG1bpwKvRE60000-3

ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00

LOGRADOURO: RUA SAO PAULO 470 BAIRRO: ESTADOS CNAE PREPONDERANTE: 8720499

RAT AJUSTADO: 2,00

Empregados/Avulsos 6.856,82 0,00 0,00
SEGURADO

0,00 6.856,82

Contribuintes Individuais 1.929,40 0,00 0,00 0,00 1.929,40

Empregados/Avulsos 0,00 0,00 0,00

EMPRESA

0,00 0,00

Contribuintes Individuais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RAT - Agentes Nocivos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valores Pagos a Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Adicional Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comercialização Produção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Evento Desportivo/Patrocínio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00(-) Compensação
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.786,22 0,00 0,00 0,00 8.786,22

OUTRAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL A RECOLHER 8.786,22 0,00 0,00 0,00

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

     A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE 
DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO 

RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

     O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, 

ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA 
FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, 

AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

8.786,22

     O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR 
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA 

PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.
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CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos
Prezado cliente JEAN CARLOS PEREIRA CONTADOR:10799366000126 ,

Seu arquivo Em6pSIWgDdQ00003.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/12/2020 às 14:47:17.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F84040404040404040D8EB75A08BE0D005..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa
Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no
Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: JEAN CARLOS PEREIRA CONTADOR:10799366000126
Inscrição Transmissor: 10.799.366/0001-26

Responsável: JEAN CARLOS PEREIRA CONTADOR M
Inscrição Responsável: 10.799.366/0001-26
Competência: 11/2020
NRA: Em6pSIWgDdQ00003
Base de Processamento: SC - Balneario de Camboriu
Código de Recolhimento: 115
Contato: JEAN CARLOS PEREIRA
Telefone: 004733635624

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

DATA:

COMPETÊNCIA:

PÁG :GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS
HORA:

13/2020

07/12/2020

10:22:40

001/00141 01/03/2020)(.0

VALORES: SEGURADOS

OUTRAS ENTIDADESINSCRIÇÃO COD PAGTOEMPRESA FPAS

EMPRESA OUTRAS ENT DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO JUROS/MULTA TOTAL REEMBOLSO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.893,24 4.893,24

AMA LITORAL SC                                                                                                     2305 639

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

000008.825.233/0001-35

0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 % 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 13/2020 COD REC:115 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:

AMA LITORAL SC                                   08.825.233/0001-35
6392305 2,01

41.0 (01/03/2020)
DATA:
HORA:
PÁG :

07/12/2020
10:22:40
0001/0005

TOMADOR/OBRA:

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

PIS/PASEP/CINOME TRABALHADOR ADMISSÃO CAT
REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL CONTRIB SEG DEVIDA

OCOR
DEPÓSITO

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
JAM
CBO

BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC

BASE CÁL PREV SOCIAL

210.51101.25-7 10/08/2020 01
0,00 0,00 0,0065,19

02238AMANDA TEIXEIRA CRESCENCIO
869,29 0,00

148.26947.27-1 22/01/2018 01
0,00 0,00 0,00506,86

0410105CATIA CRISTIANE PURNHAGEN FRANZOI
4.628,07 0,00

203.36148.54-7 07/02/2019 01
0,00 0,00 0,00191,09

04110DAIANE REGINA MOURA SANTOS ZAGER
2.245,59 0,00

203.89323.61-0 01/06/2020 01
0,00 0,00 0,00249,92

02394DEISE PADOAN DE QUADROS
2.735,83 0,00

209.46520.12-1 15/04/2020 01
0,00 0,00 0,00164,54

04110FRANCIELE SCHAIANA ZAGER
2.002,50 0,00

210.51064.11-4 03/08/2020 01
0,00 0,00 0,00160,19

02392IAGO BRUNO GONCALVES
1.954,17 0,00

127.64723.72-7 01/08/2019 01
0,00 0,00 0,00198,27

02515JULIANO AMARAL MATTOS
2.305,43 0,00

129.80915.72-8 01/08/2017 01
0,00 0,00 0,00179,41

02238KARINA DE SOUZA
2.148,22 0,00

204.72217.31-8 02/07/2018 01
0,00 0,00 0,00176,99

02238LARA KARINA SOARES OLIVEIRA
2.128,02 0,00

203.55839.48-7 21/01/2019 01
0,00 0,00 0,00168,49

02515MARIANA FARINA FATURI
2.046,35 0,00

123.67581.78-0 03/08/2020 01
0,00 0,00 0,00160,19

02392MARISTELA IMIANOWSKY KOLAGA
1.954,17 0,00

128.76339.69-4 01/08/2017 01
0,00 0,00 0,00364,92

02236MAURICIO DOS SANTOS
3.614,22 0,00

142.15240.72-3 22/01/2018 01
0,00 0,00 0,00365,02

02238MONIQUE FERNANDA HESS
3.614,92 0,00

210.51104.33-7 21/01/2019 01
0,00 0,00 0,00360,21

02515RAFAELA COSTA JOSE
3.580,56 0,00

201.59404.46-5 27/03/2019 01
0,00 0,00 0,00510,23

0251605REGINA MORO DAL BEM
4.652,14 0,00
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MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 13/2020 COD REC:115 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:

AMA LITORAL SC                                   08.825.233/0001-35
6392305 2.01

41.0 (01/03/2020)
DATA:
HORA:
PÁG :

07/12/2020
10:22:40
0002/0005

TOMADOR/OBRA:

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

PIS/PASEP/CINOME TRABALHADOR ADMISSÃO CAT
REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL CONTRIB SEG DEVIDA

OCOR
DEPÓSITO

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
JAM
CBO

BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC

BASE CÁL PREV SOCIAL

141.75226.72-5 01/09/2020 01
0,00 0,00 0,0075,00

02392ROGIANE GORDIM DE AVILA DUARTE
1.000,00 0,00

108.75028.45-1 01/02/2015 01
0,00 0,00 0,00171,87

05143RUTH MATHIAS ZAGER
2.083,94 0,00

136.64933.72-8 03/02/2020 01
0,00 0,00 0,00252,12

02515TAMYRIS MEES ESPINDOLA
2.754,18 0,00

129.36569.68-2 22/01/2018 01
0,00 0,00 0,00412,54

02239TANISE REJANE GOMES DA CRUZ
3.954,39 0,00

212.80008.90-5 03/08/2020 01
0,00 0,00 0,00160,19

02392THIAGO GUEDES PIRES
1.954,17 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
0,00 0,00 52.226,16 4.893,24 0,00 0,00
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EUwAgtMOh6R0000-0Nº ARQUIVO:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 13/2020 COD REC:115 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO:

CIDADE: UF: CEP:

BAIRRO:

CNAE:

AMA LITORAL SC                                   08.825.233/0001-35
6392305 2.01

41.0 (01/03/2020)
DATA:
HORA:
PÁG :

07/12/2020
10:22:40
0003/0005

TOMADOR/OBRA:

PZltshJ0HWO0000-5 Nº DE CONTROLE:

RUA SAO PAULO 470                                 

BALNEARIO CAMBORIU                SC 88339-025 8720499

ESTADOS                 

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

FAP: 1.00

CNAE PREPONDERANTE: 8720499

RAT AJUSTADO: 2.00

CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º REMUNERAÇÃO 13º BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13º PREV SOC

01 20 0,00 0,00 0,00 52.226,16

52.226,160,000,000,0020TOTAIS:
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EUwAgtMOh6R0000-0Nº ARQUIVO:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 13/2020 COD REC:115 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO:

CIDADE: UF: CEP:

BAIRRO:

CNAE:

AMA LITORAL SC                                   08.825.233/0001-35
6392305 2.01

41.0 (01/03/2020)
DATA:
HORA:
PÁG :

07/12/2020
10:22:40
0004/0005

TOMADOR/OBRA:

PZltshJ0HWO0000-5 Nº DE CONTROLE:

RUA SAO PAULO 470                                 

BALNEARIO CAMBORIU                SC 88339-025 8720499

ESTADOS                 

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

FAP: 1.00

CNAE PREPONDERANTE: 8720499

RAT AJUSTADO: 2.00

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

      FGTS - 8%

0,00

0,00

20
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EUwAgtMOh6R0000-0Nº ARQUIVO:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 13/2020 COD REC:115 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO:

CIDADE: UF: CEP:

BAIRRO:

CNAE:TELEFONE:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

SALÁRIO MATERNIDADE:
RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:
COM PRODUÇÃO PJ:

CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

COM PRODUÇÃO PF:
VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 

SALÁRIO FAMÍLIA:
PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO:PERÍODO FINAL:
VALOR ABATIDO: VALOR A COMPENSAR:

RETENÇÃO  (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: VALOR ABATIDO PELO SEFIP: VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS:
QUANTIDADE:

0.00
0

20 ANOS:
QUANTIDADE:

0.00
0

25 ANOS:
QUANTIDADE:

0.00
0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

AMA LITORAL SC                                   08.825.233/0001-35
6392305 2.01

41.0 (01/03/2020)
DATA:
HORA:
PÁG :

07/12/2020
10:22:40
0005/0005

TOMADOR/OBRA:

4.893.24 4.893.24
0.00

0.00

0.00
0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0
N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0 Q2: 0

Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 Q7: 0 R : 0 S2: 0 S3: 0 U1: 0 U2: 0

U3: 0 V3: 0

0.00

0.00
0.00

0.00
100.00

0.00

W : 0 X : 0 Y : 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

PZltshJ0HWO0000-5 Nº DE CONTROLE:

RUA SAO PAULO 470                                 

BALNEARIO CAMBORIU                SC 88339-025 0047 3367 4196 8720499

ESTADOS                 

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0.00
0.00
0.00

0.0013º SALÁRIO MATERNIDADE:

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

FAP: 1.00

CNAE PREPONDERANTE: 8720499

Z4: 0 Z5: 0

RAT AJUSTADO: 2.00
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COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS

DATA:

HORA:

PÁG :

10:22:40

07/12/2020

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

0001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

EMPRESA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EMPRESA:

COMP: COD REC: FPAS: OUTRAS ENT: SIMPLES:

INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

COD GPS:

Nº CONTROLE:

Nº ARQUIVO:

AMA LITORAL SC 08.825.233/0001-35

CIDADE: UF: CEP: TELEFONE: CNAE:

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 620 744 779 TOTAL

13/2020 115 2305 639 0000 1

BALNEARIO CAMBORIU SC 88339-025 0047-33674196 8720499

639

EUwAgtMOh6R0000-0

PZltshJ0HWO0000-5

ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00

LOGRADOURO: RUA SAO PAULO 470 BAIRRO: ESTADOS CNAE PREPONDERANTE: 8720499

RAT AJUSTADO: 2,00

Empregados/Avulsos 4.893,24 0,00 0,00
SEGURADO

0,00 4.893,24

Contribuintes Individuais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Empregados/Avulsos 0,00 0,00 0,00

EMPRESA

0,00 0,00

Contribuintes Individuais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RAT - Agentes Nocivos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valores Pagos a Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Adicional Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comercialização Produção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Evento Desportivo/Patrocínio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00(-) Compensação
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.893,24 0,00 0,00 0,00 4.893,24

OUTRAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL A RECOLHER 4.893,24 0,00 0,00 0,00

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

     A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE 
DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO 

RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

     O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, 

ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA 
FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, 

AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

4.893,24

     O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR 
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA 

PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.
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CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos
Prezado cliente JEAN CARLOS PEREIRA CONTADOR:10799366000126 ,

Seu arquivo EUwAgtMOh6R00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 07/12/2020 às 10:23:53.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F24040404040404040D8EF00597BA0F403..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa
Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no
Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: JEAN CARLOS PEREIRA CONTADOR:10799366000126
Inscrição Transmissor: 10.799.366/0001-26

Responsável: JEAN CARLOS PEREIRA CONTADOR M
Inscrição Responsável: 10.799.366/0001-26
Competência: 13/2020
NRA: EUwAgtMOh6R00000
Base de Processamento: SC - Balneario de Camboriu
Código de Recolhimento: 115
Contato: JEAN CARLOS PEREIRA
Telefone: 004733635624

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.
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E-mail amalitoralsc@hotmail.com – amalitoral.blogspot.com 

 

 

 

 

    

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

AMA Litoral-SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 

 

 

 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOVEMBRO/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Psicossocial AMA Litoral – SC 
NOVEMBRO/2020 
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Balneário Camboriú, 30 de novembro de 2020. 

 
 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

NOVEMBRO DE 2020 

 
 

No mês de Novembro de 2020 a AMA Litoral realziou  os atendimentos clínicos com a 

equipe interdisciplinar para as crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista de forma 

presencial/semanal do dia 01 ao dia 10 de novembro de 2020. Salienta-se que a partir do dia 11 de 

novembro os atendimentos presenciais foram suspensos devido a questão de pandemia, a qual foi 

dado continuidade nas atividades através da plataforma classroom para os atendidos a qual os 

profissionais continuam dando o apoio e suporte para as crianças e adolescentes bem como suas 

famílias.  

Ressalta-se que do dia 11 de novembro até o dia 20 de novembro de 2020 houve a 

paralização das atividades na instituição visto que tivemos 9 profissionais que positivaram o 

COVID a qual  houve o isolamento de todos, como forma de proteção aos demais, conforme 

documento enviado para o conselhos de direitos.  

A partir do dia 23 de novembro as atividades continuaram sendo encaminhadas aos usuários 

através da plataforma classroom, e mantem-se apenas presencial as atividades internas com todoa 

equipe de profissionais da instituição, na realização das DEVOLUTIVAS aos pais/responsáveis 

referente ao atendimento ofertado no decorrer do ano de 2020. 

Em relação as atividades, as mesmas estão sendo encaminhadas para casa como forma de dar 

continuidade aos atendimentos atraves da plataforma classroom.  

A AMA Litoral SC está a disposição ás famílias e atendidos da instituição, para dar o suporte 

necessário nesse período. 

 
Atenciosamente, 

 

Equipe AMA Litoral SC 

Novembro/2020. 

66 / 1106



                                            AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 

Utilidade Pública Municipal - Lei nº 4977/26/02/2008 

Utilidade Pública Estadual - Lei nº 15.642/28/11/2011 

Utilidade Pública Federal - Lei nº 2.129/ 27/05/ 2013 

CEBAS Portaria Nº62, de 27/05/2005 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Rua São Paulo, n° 470, Bairro Estados - Balneário Camboriú/SC - Fone: (047) 3264 – 0244 

CNPJ: 08.825.233/0001 -35 

E-mail amalitoralsc@hotmail.com – amalitoral.blogspot.com 

 

            ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS PARA   

PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E SUAS FAMÍLIAS. 

ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS UNIDADE QUANTIDADE     

PREVISTA 

1 Oficina com usuários acompanhados (anual) Oficina 12 

2 Atendimento individual (semanal) Atendimento 40 

3 Atendimento familiar (mensal) Atendimento 40 

4 Oficina com famílias (anual) Oficina 12 

5 Atividade Comunitária (anual) Atividade 08 

6 Visita e Atendimento Domiciliar (mensal) Domicílio 20 

7 Reunião com Grupos de Usuários dos CRAS 

(anual) 

Grupo 06 

8 Reunião com a Rede Intersetorial (anual) Reunião 06 

9 Atendimento clínico individualizado aos usuários ATENDIMENTO 

REMOTO 

 

94 usuários a partir de 

junho/2020 

10 Atendimento clínico individualizado aos usuários PRESENCIAL 94 usuários a partir de 

junho/2020 

 

  

QUANTIDADE REALIZADA – 1º SEMESTRE DE 2020 

 

 JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO 

1 ------ 02 01 ----- ------- 05 04 

2 214 272 143 228 480 416 1.212 

3 23 55 16 51 40 23 05 

4 ------- 02 08 ----- ------- -------- --------- 

5 ------- 00 ----- ----- ------- -------- --------- 

6 20 20 13 ----- 02 02 -------- 

7 ------- 00 ----- ----- ------- --------- -------- 

8 ------ 02 ----- 02 02 02 03 

9 ------ ------- 116 108 278 1.057 974 
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QUANTIDADE REALIZADA – 2º SEMESTRE DE 2020 

 

 AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 

1 01 02 02 04  

2 2.038 3.699 2.627 2.336  

3 21 27 25 09  

4 01 00 01 01  

5 01 01 00 00  

6 ----------- 07 --------- 
-------- 

 

7 ----------- ----------- ---------      -------  

8 04 04 03 05  

9 1.920 3.443 1.945 2.028  

10 316 685 682 422  
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OFICINA COM USUÁRIOS ACOMPANHADOS 

 

 

 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOVEMBRO/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Psicossocial AMA Litoral – SC 
NOVEMBRO/2020 
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ATENDIMENTO INDIVIDUAL 

 

 

 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOVEMBRO/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Psicossocial AMA Litoral – SC 
NOVEMBRO/2020 
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ATENDIMENTO INDIVIDUAL 

NOVEMBRO/2020 

 

No mês de NOVEMBRO de 2020 foram realizados:  

 03 - Reunião com a equipe psicossocial, equipe clínica, coordenadora, a fim de 

discutir sobre a continuidade dos atendimentos através de atividades propostas aos 

pais por meio remoto ainda levando em consideração os casos de COVID-19, 

elaboração a organização dos atendimentos presenciais, estudo de casos, a 

realização das avaliações/reavaliações dos casos que aguardam na fila de espera, 

entre outros assuntos que são importantes a fim de manter a qualidade dos serviços 

prestados; 

  10 - Atendimentos do Serviço Social, sendo contabilizado o encaminhamento 

para a realização da Carteira do autista, Cadastro da Fundação Catarinense de 

Educação Especial- FCEE, bem como as documentações de cada criança, 

encaminhamentos, conversas informais, reuniões com a família, entre outras,  a 

fim de contribuir na garantia dos direitos dos mesmos; 

 94 - atendimento aos pais/responsáveis através do envio dos horários de 

atendimentos clínicos presenciais dos usuários referente ao mês de 

novembro/2020; 

 94 - atendimento aos pais/responsáveis através do envio do CONVITE para 

Oficina com Famílias através da  -“LIVE: A importância de uma boa alimentação 

para fortalecer a imunidade em tempos de pandemia”– a se realizar no dia 25 de 

novembro de 2020 as 19h00; 

 05 – atendimento através do agendamento de Devolutiva aos responsáveis pelos 

usuários que realizaram avaliação para diagnóstico realizadas no mês de 

outubro/2020 na instituição; 

 21 - atendimento aos pais/responsáveis através do agendamento de horário para 

DEVOLUTIVA referente aos atendimentos ofertados aos usuários ativos no 

decorrer do ano de 2020; 
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 33 – atendimento aos pais/responsáveis através do agendamento de horário com 

equipe clínica institucional para orientações e necessidades em geral referente aos 

atendimentos prestados aos usuários; 

 34 – atendimento e orientação na recepção e via telefone para pais/responsáveis e 

comunidade em geral relacionado aos atendimentos oferecidos e funcionamento 

da instituição; 

 04 – agendamento de horário para atendimento psicológico individualizado -  

Psicossocial da Institucional – destinado a família dos usuários; 

 05 – atendimento aos pais/responsáveis através do agendamento de consulta, 

requisição de receita e laudos médicos para usuários em atendimento com a 

médica institucional, aquisição de receitas e laudo médico a se realizar no dia 25  

de novembro de 2020; 

 02 – atendimento á comunidade através do cadastro de novos usuários que agora 

aguardam na fila de espera para avaliação/atendimento na instituição; 

 03 – atendimento psicoterápico individualizado; 

 2.028 – atendimento aos usuários e aos pais/responsáveis através do atendimento 

ONLINE e envio de atividades através de meios REMOTOS (Plataforma Google 

Suíte) para serem desenvolvidas em casa de forma a dar continuidade ao 

tratamento de nossos atendidos. 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

Psicossocial AMA Litoral-SC 

NOVEMBRO/2020 
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ATENDIMENTO INDIVIDUAL 

 

 Envio dos Convites aos pais/responsáveis: 

 

 

 OFICINA COM FAMÍLIAS: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMA Litoral SC 

NOVEMBRO/2020 
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AGENDA DR. LUIS FERNANDO MEDEIROS 

(Médico Psiquiatra) 

 

DATA: 25/11/2020 (quarta-feira) 

 

CONSULTAS 

                                                     

                  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

AMA Litoral-SC 
NOVEMBRO/2020 

 8h15 – Brayan Henrique dos Santos 

 09h00 – Gustavo Kolm Barichelo  

 09h45 – Thiago de Castro M. Da Silveira 

 10h30 – Miguel Antônio Santo Sanches 

 11h15 – Diogo Couvados Casa 
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ATENDIMENTO INDIVIDUAL 

CADASTRO NOVOS USUÁRIOS – FILA DE ESPERA INSTITUCIONAL 

 

 NOVEMBRO/2020 

 

 Usuário: GUSTAVO FRANCO GALHARDO 

Data Nascimento: 07/052012 

Nome da mãe: NEIVA DA MOTA FRANCO GALHARDO 

Data do cadastro na instituição: 06/11/2020 

_______________________________________________________________________________________________ 

 Usuário: ARTHUR VINÍCIUS CAMPOS 

Data Nascimento: 18/09/2019 

Nome da mãe: ANGÉLICA D ANHAIA 

Data do cadastro na instituição: 30/11/2020 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

                                  

                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

Psicossocial AMA Litoral-SC 
NOVEMBRO/2020 
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ATENDIMENTO FAMILIAR 

 

 

 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOVEMBRO/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Psicossocial AMA Litoral – SC 
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ATENDIMENTO FAMILIAR 
 

 

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 

 

 

De 01/11/2020 à 30/11/2020 

 

 Atendimento psicológico individual ás famílias. 

 Avaliações/Reavaliações e Devolutivas com equipe clínica institucional aos usuários e 

seus responsáveis que aguardam na fila de espera para atendimento na instituição. 

 

 

 

 

 

 05/11 

 

 Atendimento com mãe do usuário Pedro Henrique B. A..: Atendimento familiar com 

a mãe do usuário Pedro Henrique Sra. Samantha, para acolhimento, resgatar 

informações do atendimento anterior para explorar as relações, rotinas e os 

comportamentos do usuário. Realizada escuta terapeutica e apoio emocional. 

 

 Atendimento com mãe do usuário Gabriel A. de O.: Atendimento familiar com a mãe 

do usuário Gabriel Sra. Tatiana, para acolhimento. Resgatado questões trazidas no 

atendimento anterior de relacionamento familiar, rotinas e dificuldades.  Realizada 

escuta terapeutica e apoio emocional. 

 

 

 

 

 

 06/11 

 

 Atendimento com mãe do usuário Diogo C. C.: Atendimento familiar com a mãe do 

usuário Diogo, Sra. Luciana, para acolhimento, explorar e conhecer o contexto familiar, as 

relações, rotinas, e os comportamentos dos usuários. Realizada escuta terapeutica e apoio 

emocional. 

 

 Atendimento com mãe do usuário D’Alessandro D. M.: Atendimento familiar com a 

mãe do usuário D'Alessandro, Sra. Tayan para acolhimento, resgatar questões trazidas no 

atendimento anterior, explorar o contexto familiar, as relações, e os comportamentos dos 

usuários. Realizada escuta terapeutica e apoio emocional. 
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AVALIAÇÕES/DEVOLUTIVAS: 

 

 

 04/11 

 

  Atendimento com responsáveis pelo usuário João Vitor P. Pereira; 

 Atendimento com responsáveis pela usuária Isabelly Vitoria Braz; 

 Atendimento com responsáveis pelo usuário Mauri Amandio V. Neto; 

 Atendimento com responsáveis pelo usuário David Matheus S. Dos Santos; 

 Atendimento com responsáveis pelo usuário Anthoni Nick Moro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                              Psicossocial AMA Litoral-SC 

 NOVEMBRO/2020  

84 / 1106



85 / 1106



86 / 1106



                                            AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 

Utilidade Pública Municipal - Lei nº 4977/26/02/2008 

Utilidade Pública Estadual - Lei nº 15.642/28/11/2011 

Utilidade Pública Federal - Lei nº 2.129/ 27/05/ 2013 

CEBAS Portaria Nº62, de 27/05/2005 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Rua São Paulo, nº 470, Bairro dos Estados - Balneário Camboriú/SC - Fone: (047) 3264 – 0244 

CNPJ: 08.825.233/0001 -35 

E-mail amalitoralsc@hotmail.com – amalitoral.com.br 

 

 

ATENDIMENTO FAMILIAR 

 

DEVOLUTIVAS REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 

Atendimento aos Pais e/ou Responsáveis através da DEVOLUTIVA referente aos 

atendimentos clínicos realizados junto aos usuários da instituição no decorrer do ano de 

2020. (Equipe Clínica Institucional) 

 

 26/11/2020 

 

 Devolutiva ao responsáveis pela usuária Amora Cecília Veit; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Hector Augusto F. Machado; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Mathias Becker Niechel; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Adriel Goulart; 

 Devolutiva ao responsáveis pela usuária Gabriela Kreisch; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Guilherme Cavalheiro Santos; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Jean Fernando de Oliveira Junior. 
 

 27/11/2020 

 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Davi B. Severo; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Erik Nathan da Silva; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Felipe Gabriel da Silva; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Samuel da Silva; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Lucas Norberto Campos; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário João Batista Bronzatti; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Brayan Henrique dos Santos. 
 

 30/11/2020 

 

 Devolutiva ao responsáveis pela usuária Luciana Algaza Fuentes; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Thiago de Castro M. da Silveira; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Fernando Gabriel Sprote; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Leonardo Assunção Martins; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Igor dos Santos MIgliorini; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Aiken Arthur R. Novaes; 

 Devolutiva ao responsáveis pela usuária Thayná Gabrielly L. Corrêa. 
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OFICINA COM FAMILIAS 
 

 

 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOVEMBRO/2020 
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OFICINA COM FAMÍLIAS 

 

Assunto:  A importância da boa alimentação para fortalecer a imunidade em tempos de 

pandemia.  

Profissional: Priscila Magalhães - Nutricionista 

Data: 25/11/2020 

Horários: 19horas  

Local: Live informativa–  facebook.com/ama.litoralsantacatarina 

 

No dia 25 de novembro  do presente ano, ás 19 horas, foi realizada oficina com as famílias e a 

comunidade em geral através da live informativa, com a nutricionista Priscila a fim de abordar 

sobre a questão da importância da alimentação para fortalecer a imunidade em tempos de pandemia.  

Assim, a nutricionista deu dicas sobre uma alimentação saudável, frutas, legumes de acordo 

com a realidade de cada família. Orientou sobre bons hábitos alimentares que pode contribuir no 

desenvolvimento, bem estar e para uma vida melhor.  

Essa oficina promovida não envolveu apenas as famílias como a comunidade em geral como 

forma de divulgar a questão alimentar, bem como o trabalho da nutricionista junto a AMA Litoral, a 

qual possibilitou promover conhecimento, troca de informações e uma vida melhor e saudável.  
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REUNIÃO COM A REDE INTERSETORIAL 

 

 

 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOVEMBRO/2020 
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REUNIÃO COM A REDE INTERSETORIAL 

 

DATA: 03/11/2020 

HORÁRIO: 09 HORAS 

LOCAL: via Skype – vídeo conferência 

 

 No dia 03 de novembro de 2020, ás 09 horas realizou-se via Skype, a reunião ordinária do 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA. Salienta-se que a AMA 

Litoral está participando a fim de discutir e contribuir sobre a política da Criança e do Adolescente.  

Salienta-se que esta reunião foi diferenciada referente ao dia da Criança a qual convidamos crianças 

e adolescentes das instituições para participar, sendo esta de  grande valia para o crescimento deste 

conselho que visa garantir os direitos e a proteção integral da criança e do adolescente do nosso 

município. 

03 de Novembro de 2020 (Terça-feira), às 9hs. 

 

PAUTA: 

 

Pauta 01: Aprovação da Ata n°558; 
Pauta 02: Leitura dos Ofícios Expedidos e Documentos Recebidos; 
Pauta 03: Projetos/Plano de Trabalho para 2021; 
Pauta 04: Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e de Proteção Social de Crianças 
e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência; 
Pauta 05: Comissão de Registro, Inscrição e Reavaliação: Análise dos documentos para 
renovação de Registro e Qualificação das seguintes Organizações Não Governamentais – 
ONG's: Associação Beneficente Cristã Real Esperança, Associação de Proteção, Acolhimento e Inclusão 
Social – PAIS, Biblioteca Comunitária Bem Viver e Centro de Recuperação Nova Esperança – 
CERENE; 
Pauta 06: Assuntos Gerais. 
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REUNIÃO COM A REDE INTERSETORIAL 

 

DATA: 16/11/2020 

HORÁRIO: 14HORAS 

LOCAL: via Skype – vídeo conferência 

 

 No dia 16 de novembro de 2020, ás 14 horas realizou-se via Skype, a reunião ordinária do 

Conselho Municipal da Assistência Social. Salienta-se que a AMA Litoral está participando das 

reuniões a fim de discutir e contribuir sobre a política da Assistência Social no município.  

 Além do mais, através da reunião foi possível discutir sobre os projetos sociais, termo de 

aditivo, entre outros como forma de dar continuidade nas atividades desenvolvidas.  
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REUNIÃO COM A REDE INTERSETORIAL 

 

DATA: 16/11/2020 

HORÁRIO: 14HORAS 

LOCAL: via Skype – vídeo conferência 

 

 No dia 16 de novembro de 2020, ás 14 horas realizou-se via Skype, a reunião ordinária do 

Conselho Municipal da Assistência Social. Salienta-se que a AMA Litoral está participando das 

reuniões a fim de discutir e contribuir sobre a política da Assistência Social no município.  

 Além do mais, através da reunião foi possível discutir sobre os projetos sociais, termo de 

aditivo, entre outros como forma de dar continuidade nas atividades desenvolvidas.  
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REUNIÃO COM A REDE INTERSETORIAL 

 

DATA: 17/11/2020 

HORÁRIO: 9 HORAS 

LOCAL: via Skype – vídeo conferência 

 

 No dia 17 de novembro de 2020, ás 09 horas realizou-se via Skype, a reunião ordinária do 

Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Salienta-se que a AMA Litoral está participando 

das reuniões a fim de discutir e contribuir sobre a política da Criança e do Adolescente no 

município de Balneário Camboriú SC.  

 Na reunião foi discutida a seguinte pauta:  AUTA: 

Pauta 01: Aprovação da Ata n°558; 

Pauta 02: Leitura dos Ofícios Expedidos e Documentos Recebidos; 

Pauta 03: Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e de Proteção Social de Crianças e 

Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência; 

Pauta 04: Recesso das Organizações da Sociedade Civil – OSC's; 

Pauta 05: Vara da Infância e Juventude de Balneário Camboriú; 

Pauta 06: Comissão de Registro, Inscrição e Reavaliação: Análise dos documentos para 

renovação de Registro e Qualificação das seguintes entidades: ONG Vidas Recicladas – Casa das 

Anas, Associação Lar Maternal Bom Pastor e Centro de Recuperação Nova Esperança – CERENE; 

Pauta 07: Comissão de Política de Atendimento dos Direitos – Projetos: Ofício de solicitação da 

Associação Beneficente Cristã Real Esperança e Análise de projetos para renovação de Inscrição 

das seguintes ONG's: Associação Dragão Negro, ONG Vidas Recicladas Casa das Anas, 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE e Associação de Pais e Amigos do Autista 

– AMA Litoral; 

Pauta 08: Assuntos Gerais. 
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REUNIÃO COM A REDE INTERSETORIAL 

 

DATA: 18/11/2020 

HORÁRIO: 17 HORAS 

LOCAL: via Skype – vídeo conferência 

 

 No dia 18 de novembro de 2020, ás 17 horas realizou-se via Skype, a reunião ordinária do 

Conselho Municipal do Esporte de Balneário Camboriú SC. Salienta-se que a AMA Litoral está 

participando das reuniões a fim de discutir e contribuir sobre a política do esporte, bem como 

projetos sociais.  
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VISITA E ATENDIMENTO DOMICILIAR 

 

NOVEMBRO 2020 

No mês de Novembro 2020 não foi realizada visitas domiciliares devido a questão 

do COVID, como forma de prevenção de todos. Além do mais, houve suspenção das 

visitas domiciliares devido a questão da pandemia do COVID devido o aumento no 

número de casos em Balneário Camboriú, bem como para não colocar os demais 

atendidos e os profissionais da AMA em risco de vida.  
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OFCINA COM USUÁRIOS ACOMPANHADOS 

 

NOVEMBRO 2020 

Oficina terapêutica de arte a artesanato manual especializada, objetivada em promover as 

potencialidades, desenvolver a funcionalidade, a aquisição da autonomia e exercitar a 

interação social dos usuários adolescentes e jovens da instituição. 

 Responsável pela execução da oficina: Cátia Cristiane Purnhagen Franzoi 

                                                                      (pedagoga e coordenadora) 

                                                                    Maristela Imianowsky Kolaga 

                                                                          (Professora de Artes) 

No mês de novembro do presente ano, foi realizado 01 (um) encontro/oficina com 

usuários acompanhados, no decorrer do mês, nas seguintes datas: 

 09/11/2020 

 

 

 

Usuários Participantes: 

 

01 – Amanda Serpa Chernicoski 

02- Gabriel Rodrigo Dombroski Morosov 

03 – Lino Carlos Franzoi Junior 

04 – Max Jandt Vicente 

05 – Renan de Castro 

                                            

 

 

 

_______________________________________ 

Maristela Kolaga - Professora Artes 
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ATENDIMENTO INDIVIDUAL 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES CLÍNICAS 

Atendimentos REMOTOS e INDIVIDUAIS 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 

Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos 

Estados 

Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 - 0244 

 

RELATÓRIO MENSAL – NOVEMBRO/2020 

Fonoaudióloga Amanda Teixeira Crescêncio 

 

Usuário: Lorenzo Stein 

Data Nascimento:  27/08/2012 

Mês: Novembro/2020 

Profissional: Fonoaudióloga Amanda Teixeira Crescêncio 

 

Data   

02/11/2020 FERIADO 

04/11/2020 Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 

Desenvolver noção espacial, estimular a atenção sustentada estimular 

lateralidade. 

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 

coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com 

tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos. 

Realizando essa atividade vamos aprimorar várias habilidades 

importantes para o nosso aprendizado. PENDENTE  

09/11/2020 Objetivo: Aumentar o vocabulário. 

Estratégia: Realizado atividade em que usuário precisa classificar as 

figuras com forme era solicitado. Utilizado lego e promovendo a 

nomeação durante a brincadeira. 

Resultado: Usuário realizou o que foi proposto, fez nomeações das 

figuras, repetiu muitas vezes o que terapeuta falava. Mostrou se muito 

agitado durante o atendimento. 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

11/11/2020 Objetivos: Estimular o recorte. Desenvolver motricidade fina; ampliar 

atenção sustentada e compartilhada. Promover momento de interação e 

aprendizado.  

Estratégia: No dia de hoje envio mais uma atividade para vocês realizar 

na casa de vocês. A atividade consiste em realizar vários rostos na folha 

A 4 com diferentes tipos de cabelo em linha reta zig-zag, ondulado, essa 

atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação motora e uso 

correto da tesoura. Através dessa atividade vamos ampliar habilidades 

de uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de vocês com o resultado 

dos recortes que fizeram em casa. PENDENTE 

16/11/2020 Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. Ampliar 

coordenação motora fina e viso motora. Desenvolver organização 

especial.  

Estratégia: No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 

Transferência, onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com 

líquido e três recipientes menores com diferentes marcações. A 
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atividade consiste em colocar o líquido até a marcação, cuidando para 

não ultrapassar. Realizando essa atividade iremos estar estimulando a 

coordenação motora fina, a atenção compartilhada, habilidades essas 

fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 

PENDENTE 

23/11/2020 Brincando com palitos 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora. 

Desenvolver atenção sustentada e compartilhada.  

Estratégia: No dia de hoje iremos realizar uma atividade para estimular 

a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de 

dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o 

material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá 

segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o 

contorno em volta dos palitos. PENDENTE 

30/11/2020 Equipe realizando devolutiva. 

Objetivo 

Terapêutico 

 

Desenvolver a funcionalidade da comunicação, aumentar o 

vocabulário. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 

Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos 

Estados 

Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

 

Usuário: Willian Rodrigues Domingues Sanabria 

Data Nascimento: 26/07/2013 

Mês: Novembro /2020 

Profissional: Fonoaudióloga Amanda Teixeira Crescêncio 

 

 

Data   

02/11/2020 FERIADO 

04/11/2020 Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 

Desenvolver noção espacial, estimular a atenção sustentada estimular 

lateralidade. 

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 

coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com 

tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos. 

Realizando essa atividade vamos aprimorar várias habilidades 

importantes para o nosso aprendizado. 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

09/11/2020 Objetivo: Desenvolver a funcionalidade da comunicação.  

Estratégia: Iniciou com o jogo “brincar de cozinhar” terapeuta e usuário 

precisavam montar a receita da figura. Em seguida utilizado o lego. 

Resultado: Usuário realizou as atividades, mostrou se muito 

participativo durante o jogo e fez nomeações das figuras. Falou diversas 

vezes no espontâneo e não queria fazer o uso da máscara no início do 

atendimento. PENDENTE 

11/11/2020 Objetivos: Estimular o recorte. Desenvolver motricidade fina; ampliar 

atenção sustentada e compartilhada. Promover momento de interação e 

aprendizado.  

Estratégia: No dia de hoje envio mais uma atividade para vocês realizar 

na casa de vocês. A atividade consiste em realizar vários rostos na folha 

A 4 com diferentes tipos de cabelo em linha reta zig-zag, ondulado, essa 

atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação motora e uso 

correto da tesoura. Através dessa atividade vamos ampliar habilidades 

de uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de vocês com o resultado 

dos recortes que fizeram em casa. PENDENTE 

16/11/2020  Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. Ampliar 

coordenação motora fina e viso motora. Desenvolver organização 

especial.  

Estratégia: No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 

Transferência, onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com 

líquido e três recipientes menores com diferentes marcações. A atividade 

consiste em colocar o líquido até a marcação, cuidando para não 
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ultrapassar. Realizando essa atividade iremos estar estimulando a 

coordenação motora fina, a atenção compartilhada, habilidades essas 

fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 

PENDENTE 

23/11/2020 Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora. 

Desenvolver atenção sustentada e compartilhada.  

Estratégia: No dia de hoje iremos realizar uma atividade para estimular 

a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de 

dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o 

material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá 

segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o 

contorno em volta dos palitos. PENDENTE 

30/11/2020 Brincando com palitos 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora. 

Desenvolver atenção sustentada e compartilhada.  

Estratégia: No dia de hoje iremos realizar uma atividade para estimular 

a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de 

dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o 

material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá 

segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o 

contorno em volta dos palitos. PENDENTE 

Objetivo 

Terapêutico 

Desenvolver a funcionalidade da comunicação, aumentar o vocabulário. 

Aumentar entonação da voz. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 

Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos 

Estados 

Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 – 0244 

 

Relatório Mensal 

 

Usuário: Benjamin Tobias da Costa  

Data Nascimento: 01/08/2014 

Mês: Novembro /2020 

Profissional: Fonoaudióloga Amanda Teixeira Crescêncio 

 

 

Data   

02/11/2020 FERIADO 

04/11/2020 Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 

Desenvolver noção espacial, estimular a atenção sustentada estimular 

lateralidade. 

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 

coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com 

tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos. 

Realizando essa atividade vamos aprimorar várias habilidades 

importantes para o nosso aprendizado. PENDENTE 

 

09/11/2020 

Objetivo: Trabalhar habilidades narrativa. 

Estratégia: Realizado o jogo “charada” paciente e usuário faziam 

perguntar um para o outro e precisavam achar a resposta em imagens no 

tabuleiro.  

Resultado: Usuário realizou a atividade, apresentou dificuldade para 

compreender charadas mais complexas. Estava muito agitado durante o 

atendimento. 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

11/11/2020 Objetivos: Estimular o recorte. Desenvolver motricidade fina; ampliar 

atenção sustentada e compartilhada. Promover momento de interação e 

aprendizado.  

Estratégia: No dia de hoje envio mais uma atividade para vocês realizar 

na casa de vocês. A atividade consiste em realizar vários rostos na folha 

A 4 com diferentes tipos de cabelo em linha reta zig-zag, ondulado, essa 

atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação motora e uso 

correto da tesoura. Através dessa atividade vamos ampliar habilidades de 

uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de vocês com o resultado dos 

recortes que fizeram em casa. PENDENTE 

16/11/2020 Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. Ampliar 

coordenação motora fina e viso motora. Desenvolver organização 

especial.  

Estratégia: No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 

Transferência, onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com líquido 

e três recipientes menores com diferentes marcações. A atividade 

consiste em colocar o líquido até a marcação, cuidando para não 
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ultrapassar. Realizando essa atividade iremos estar estimulando a 

coordenação motora fina, a atenção compartilhada, habilidades essas 

fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 

PENDENTE 

23/11/2020 Brincando com palitos 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora. 

Desenvolver atenção sustentada e compartilhada.  

Estratégia: No dia de hoje iremos realizar uma atividade para estimular a 

coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de 

dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o 

material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá 

segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o 

contorno em volta dos palitos. PENDENTE 

30/11/2020 Equipe realizou devolutiva. 

Objetivo 

Terapêutico 

 

Trabalhar narrativa e habilidades de comunicação 

Estimular concentração e memória.  
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 

Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos 

Estados 

Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 – 0244 

 

Relatório Mensal 

 

Usuário: Matheus Sthumer Amandio 

Data Nascimento: 06/01/2015 

Mês: Novembro /2020 

Profissional: Fonoaudióloga Amanda Teixeira Crescêncio 

 

 

Data   

02/11/2020 FERIADO 

04/11/2020 Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 

Desenvolver noção espacial, estimular a atenção sustentada estimular 

lateralidade. 

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 

coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com 

tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos. 

Realizando essa atividade vamos aprimorar várias habilidades 

importantes para o nosso aprendizado. PENDENTE 

09/11/2020 Objetivo: Avaliar aspectos fonoaudiológicos.  

Estratégia: Realizado brincadeira lúdica através de carros, animais e 

lego. Terapeuta e usuário se sentaram no chão para realizar a atividade. 

Utilizado também quebra cabeça. 

Resultado: Usuário fez repetições de palavras, não fez interação e nem 

contato ocular, apresentou se resistente em diversos momentos no 

atendimento e falando “não” para tudo. 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

11/11/2020 Objetivos: Identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 

identificar e nomear a forma geométrica (triângulo), percebendo suas 

características.  

Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal 

Atividade: A proposta é que a criança perceba que as formas 

geométricas fazem parte do nosso dia a dia e que identifiquem objetos 

em sua casa que tenham a forma geométrica triângulo. Após iremos 

fazer uma dobradura do chapéu do soldado com a folha sulfite ou folha 

de jornal/revista. PENDENTE 

16/11/2020 Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 

identificar e nomear a forma geometrica (círculo), percebendo suas 

características.  

Estratégia: Identificar objetos da casa que possuem a forma 

geométrica círculo. 
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Atividade: com o auxílio de um adulto, identificar, reconhecer 

objetos, alimentos em seu lar que lembrem a forma geométrica 

círculo. PENDENTE 

23/11/2020 Objetivos: Identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 

identificar e nomear a forma geométrica (triângulo), percebendo suas 

características.  

Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal 

Atividade: A proposta é que a criança perceba que as formas 

geométricas fazem parte do nosso dia a dia e que identifiquem objetos 

em sua casa que tenham a forma geométrica triângulo. Após iremos 

fazer uma dobradura do chapéu do soldado com a folha sulfite ou folha 

de jornal/revista. PENDENTE 

30/11/2020  Equipe realizou devolutiva. 

Objetivos Estabelecer vínculo terapêutico e avaliar aspectos fonoaudiológicos. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 

Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos 

Estados 

Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 – 0244 

 

Relatório Mensal 

 

Usuário: Gabriel Luiz Pereira Andrade 

Data Nascimento: 21/02/2015 

Mês: Novembro /2020 

Profissional: Fonoaudióloga Amanda Teixeira Crescêncio 

 

 

 

Data   

02/11/2020 FERIADO 

04/11/2020 Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 

interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 

responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 

Material/estratégia: uma tampa de caixa de papelão e canetinha. 

Atividade: No vídeo explico a necessidade da visão e o órgão 

responsável. Após a família terá que fazer dois furos na caixa, para 

as crianças colocarem as mãos e desta forma os pais pediram para as 

crianças desenharem os olhos, o nariz e a boca. Logo após mostrar 

para a criança como ficou o seu desenho. É importante que a criança 

perceba que sem enxergarmos é difícil identificarmos os lugares 

certinho dos órgãos. Que precisamos enxergar, ver as coisas para 

podermos identificá-las. PENDENTE 

09/11/2020 Objetivo: Avaliar aspectos fonoaudiológicos. 

Estratégia: Realizado brincadeira com lego entre terapeuta e usuário, 

sentaram-se se ao chão. Livros também foram utilizados para fazer 

nomeações e avaliar a fala. 

Resultado: Usuário chegou na sala e queria o dinossauro, diante disso 

foi falado que só teria o dinossauro no fim do atendimento. 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

11/11/2020 Objetivos: Identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 

identificar e nomear a forma geométrica (triângulo), percebendo suas 

características.  

Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal 

Atividade: A proposta é que a criança perceba que as formas 

geométricas fazem parte do nosso dia a dia e que identifiquem objetos 

em sua casa que tenham a forma geométrica triângulo. Após iremos 

fazer uma dobradura do chapéu do soldado com a folha sulfite ou 

folha de jornal/revista. PENDENTE 

16/11/2020 Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 
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identificar e nomear a forma geometrica (círculo), percebendo suas 

características.  

Estratégia: Identificar objetos da casa que possuem a forma 

geométrica círculo. 

Atividade: com o auxílio de um adulto, identificar, reconhecer 

objetos, alimentos em seu lar que lembrem a forma geométrica 

círculo. PENDENTE 

23/11/2020 Objetivos: Identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 

identificar e nomear a forma geométrica (triângulo), percebendo suas 

características.  

Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal 

Atividade: A proposta é que a criança perceba que as formas 

geométricas fazem parte do nosso dia a dia e que identifiquem objetos 

em sua casa que tenham a forma geométrica triângulo. Após iremos 

fazer uma dobradura do chapéu do soldado com a folha sulfite ou 

folha de jornal/revista. PENDENTE 

30/11/2020  Equipe realizou devolutiva. 

Objetivo 

Terapêutico 

 

Avaliar aspectos fonoaudiológicos e promover vínculo terapêutico. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 

 

Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos 

Estados 

Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 – 0244 

 

Relatório Mensal 

 

Usuário: Andriel Henrique Cremonte Nantes 

Data Nascimento: 08/05/2017 

Mês: Novembro/2020 

Profissional: Fonoaudióloga Amanda Teixeira Crescêncio 

 

 

Data   

03/11/2020 Objetivo: Aumentar vocabulário. 

Estratégia: Utilizado massinha, animais da fazenda e panelas. 

Promovendo interação e estimulação de linguagem durante a 

brincadeira 

Resultado: Usuário falou palavras isoladas, fez pouca interação, mas 

compreendeu o contexto da brincadeira. Queria comer a massinha 

fazendo provocação a terapeuta.  

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

04/11/2020 Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 

interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 

responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 

Material/estratégia: uma tampa de caixa de papelão e canetinha. 

Atividade: No vídeo explico a necessidade da visão e o órgão 

responsável. Após a família terá que fazer dois furos na caixa, para 

as crianças colocarem as mãos e desta forma os pais pediram para as 

crianças desenharem os olhos, o nariz e a boca. Logo após mostrar 

para a criança como ficou o seu desenho. É importante que a criança 

perceba que sem enxergarmos é difícil identificarmos os lugares 

certinho dos órgãos. Que precisamos enxergar, ver as coisas para 

podermos identificá-las. PENDENTE 

10/11/2020 Objetivo: Aumentar o vocabulário do usuário. 

Estratégia: Realizado contação de histórias com livros lúdicos, em 

seguida brincadeira livre possibilitando diversos momentos de 

estimulação de linguagem. 

Resultado: Usuário gostou muito da história da “vaca” e queria todo 

momento ficar mudando as páginas, na brincadeira teve momentos que 

jogou os carrinhos. Durante toda a terapia ficou falando “papai”.  

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

11/11/2020 Objetivo: identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 

identificar e nomear a forma geométrica (quadrado), percebendo suas 

características.  
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Material/ estratégia: objetos da casa que possuem a forma geométrica 

quadrado. Atividade: pedir para a criança identificar objetos em seu lar 

que lembrem a forma geométrica quadrado. PENDENTE 

17/11/2020 Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 

identificar e nomear a forma geometrica (círculo), percebendo suas 

características.  

Estratégia: Identificar objetos da casa que possuem a forma 

geométrica círculo. 

Atividade: com o auxílio de um adulto, identificar, reconhecer 

objetos, alimentos em seu lar que lembrem a forma geométrica 

círculo. PENDENTE 

24/11/2020  Objetivos: Identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 

identificar e nomear a forma geométrica (triângulo), percebendo suas 

características.  

Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal 

Atividade: A proposta é que a criança perceba que as formas 

geométricas fazem parte do nosso dia a dia e que identifiquem objetos 

em sua casa que tenham a forma geométrica triângulo. Após iremos 

fazer uma dobradura do chapéu do soldado com a folha sulfite ou 

folha de jornal/revista. PENDENTE 

Objetivo 

Terapêutico 

Aumentar vocabulário e promover funcionalidade da comunicação. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 

 

Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos 

Estados 

Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 – 0244 

 

Relatório Mensal 

 

Usuário: Ênio Costa Napp 

Data Nascimento: 09/08/2016 

Mês: Novembro /2020 

Profissional: Fonoaudióloga Amanda Teixeira Crescêncio 

 

 

Data   

03/11/2020 Objetivo: Aumentar vocabulário. 

Estratégia Foi utilizado livro de montar figuras, em seguida brincadeira 

lúdica, usando massinha e animais. Sentados no chão usuário e 

terapeuta, proporcionando estimulação de linguagem. 

Resultado: Usuário falou palavras isoladas, não fez interação durante a 

brincadeira, estava agitado e não realizava o que terapeuta solicitava.  

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

04/11/2020 Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 

interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 

responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 

Material/estratégia: uma tampa de caixa de papelão e canetinha. 

Atividade: No vídeo explico a necessidade da visão e o órgão 

responsável. Após a família terá que fazer dois furos na caixa, para 

as crianças colocarem as mãos e desta forma os pais pediram para as 

crianças desenharem os olhos, o nariz e a boca. Logo após mostrar 

para a criança como ficou o seu desenho. É importante que a criança 

perceba que sem enxergarmos é difícil identificarmos os lugares 

certinho dos órgãos. Que precisamos enxergar, ver as coisas para 

podermos identificá-las. PENDENTE 

10/11/2020 Objetivo: Aumentar o vocabulário do usuário. 

Estratégia: Realizado contação de histórias, utilizado livros (5 

patinhos e A vaca). Em seguida brincadeira lúdica com lego e 

animais, promovendo diversos momentos de estimulação de 

linguagem através da brincadeira. 

Resultado: Usuário não teve interesse pelas histórias, não teve 

interação e o brinquedo não tem funcionalidade. Fez contato ocular 

com a terapeuta e fez emissões de sons. 

ATENDIMENTO PRESENCIAL   

11/11/2020 Objetivo: identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 

identificar e nomear a forma geométrica (quadrado), percebendo suas 

características.  
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Material/ estratégia: objetos da casa que possuem a forma geométrica 

quadrado. Atividade: pedir para a criança identificar objetos em seu lar 

que lembrem a forma geométrica quadrado. PENDENTE 

17/11/2020 Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 

identificar e nomear a forma geometrica (círculo), percebendo suas 

características.  

Estratégia: Identificar objetos da casa que possuem a forma 

geométrica círculo. 

Atividade: com o auxílio de um adulto, identificar, reconhecer 

objetos, alimentos em seu lar que lembrem a forma geométrica 

círculo. PENDENTE 

24/11/2020 Objetivos: Identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 

identificar e nomear a forma geométrica (triângulo), percebendo suas 

características.  

Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal 

Atividade: A proposta é que a criança perceba que as formas 

geométricas fazem parte do nosso dia a dia e que identifiquem objetos 

em sua casa que tenham a forma geométrica triângulo. Após iremos 

fazer uma dobradura do chapéu do soldado com a folha sulfite ou 

folha de jornal/revista. PENDENTE 

Objetivo 

Terapêutico 

 

Aumentar vocabulário e promover funcionalidade da comunicação. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 

 

Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos 

Estados 

Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 – 0244 

 

Relatório Mensal 

 

Usuário: Noah Sosa Matos 

Data Nascimento: 28/07/2015 

Mês: Novembro /2020 

Profissional: Fonoaudióloga Amanda Teixeira Crescêncio 

 

 

Data   

03/11/2020 Objetivo: Estimular linguagem. 

Estratégia: Utilizado livro, terapeuta contou a história e usuário escolhia 

as peças do livro. Realizada brincadeira lúdica através de animais, 

massinha e itens de cozinha. Sentados no chão promovendo momentos 

de interação e estimulação. 

Resultado: Usuário fez repetições de palavras feita por terapeuta. Falou 

palavras isoladas, fez interação como nunca fez antes.  

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

04/11/2020 Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 

interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 

responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 

Material/estratégia: uma tampa de caixa de papelão e canetinha. 

Atividade: No vídeo explico a necessidade da visão e o órgão 

responsável. Após a família terá que fazer dois furos na caixa, para as 

crianças colocarem as mãos e desta forma os pais pediram para as 

crianças desenharem os olhos, o nariz e a boca. Logo após mostrar 

para a criança como ficou o seu desenho. É importante que a criança 

perceba que sem enxergarmos é difícil identificarmos os lugares 

certinho dos órgãos. Que precisamos enxergar, ver as coisas para 

podermos identificá-las. PENDENTE 

10/11/2020  ATENDIMENTO PRESENCIAL - não compareceu 

11/11/2020 Objetivo: identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 

identificar e nomear a forma geométrica (quadrado), percebendo suas 

características.  

Material/ estratégia: objetos da casa que possuem a forma geométrica 

quadrado. Atividade: pedir para a criança identificar objetos em seu lar 

que lembrem a forma geométrica quadrado. REALIZADA 

17/11/2020 Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 

identificar e nomear a forma geometrica (círculo), percebendo suas 

características.  
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Estratégia: Identificar objetos da casa que possuem a forma 

geométrica círculo.  

Atividade: com o auxílio de um adulto, identificar, reconhecer 

objetos, alimentos em seu lar que lembrem a forma geométrica 

círculo. REALIZADA 

24/11/2020 Objetivos: Identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 

identificar e nomear a forma geométrica (triângulo), percebendo suas 

características.  

Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal 

Atividade: A proposta é que a criança perceba que as formas 

geométricas fazem parte do nosso dia a dia e que identifiquem objetos 

em sua casa que tenham a forma geométrica triângulo. Após iremos 

fazer uma dobradura do chapéu do soldado com a folha sulfite ou folha 

de jornal/revista. REALIZADA  

Objetivos Aumentar vocabulário e promover funcionalidade da comunicação. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 

 

Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos 

Estados 

Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 – 0244 

 

Relatório Mensal 

 

Usuário: Antônio Miguel Leal de Paula 

Data Nascimento: 28/06/2017 

Mês: Novembro /2020 

Profissional: Fonoaudióloga Amanda Teixeira Crescêncio 

 

 

Data   

03/11/2020 Objetivos: Explorar aspectos rítmicos, trabalhar a autonomia e 

independência na execução de tarefas (manuseio dos materiais), 

abordar a consciência ambiental (instrumento reciclado), desenvolver 

a psicomotricidade e promover estímulos da linguagem.  

Estratégia: Duas latas de diferentes tamanhos e fita adesiva. A 

proposta da atividade consiste em criar um tambor de latas, o 

“bongô”, utilizando duas latas ou material semelhante porém de 

tamanhos diferentes, unindo-as com fita adesiva e explorando-as 

musicalmente, iniciando com a música do vídeo de apoio, vídeo este 

anexado neste mesmo tópico, e depois continuar esta exploração com 

músicas que a criança goste e usualmente escute. Estimule Antônio a 

cantar junto, mas caso haja recusa, a construção e exploração do 

tambor já alcançam muitos dos objetivos pensados para a atividade.  

PENDENTE 

04/11/2020 Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 

interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 

responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 

Material/estratégia: uma tampa de caixa de papelão e canetinha. 

Atividade: No vídeo explico a necessidade da visão e o órgão 

responsável. Após a família terá que fazer dois furos na caixa, para as 

crianças colocarem as mãos e desta forma os pais pediram para as 

crianças desenharem os olhos, o nariz e a boca. Logo após mostrar 

para a criança como ficou o seu desenho. É importante que a criança 

perceba que sem enxergarmos é difícil identificarmos os lugares 

certinho dos órgãos. Que precisamos enxergar, ver as coisas para 

podermos identificá-las. PENDENTE 

10/11/2020 Objetivo: identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 

identificar e nomear a forma geométrica (quadrado), percebendo suas 

características.  

Material/ estratégia: objetos da casa que possuem a forma geométrica 

quadrado. Atividade: pedir para a criança identificar objetos em seu lar 

que lembrem a forma geométrica quadrado. PENDENTE 
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17/11/2020 Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 

identificar e nomear a forma geometrica (círculo), percebendo suas 

características.  

Estratégia: Identificar objetos da casa que possuem a forma 

geométrica círculo. 

Atividade: com o auxílio de um adulto, identificar, reconhecer 

objetos, alimentos em seu lar que lembrem a forma geométrica 

círculo. REALIZADO 

24/11/2020 Objetivos: Identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 

identificar e nomear a forma geométrica (triângulo), percebendo suas 

características.  

Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal 

Atividade: A proposta é que a criança perceba que as formas 

geométricas fazem parte do nosso dia a dia e que identifiquem objetos 

em sua casa que tenham a forma geométrica triângulo. Após iremos 

fazer uma dobradura do chapéu do soldado com a folha sulfite ou 

folha de jornal/revista. REALIZADO 

Objetivo 

terapêutico: 

Estabelecer vínculo terapêutico e avaliar aspectos fonoaudiológicos. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 

 

Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos 

Estados 

Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 – 0244 

 

Relatório Mensal 

 

Usuário: Amora Cecília Veit da Silva 

Data Nascimento: 02/12/2016 

Mês: Novembro /2020 

Profissional: Fonoaudióloga Amanda Teixeira Crescêncio 

 

 

Data   

03/11/2020 Objetivos: Trabalhar a atenção, a motricidade, a interação, atenção 

compartilhada e realizar uma exploração vocal por meio do canto e 

rítmica por meio das batidas. Materiais: Copos plásticos. Descrição: 

A atividade de música com copos consiste em trazer para o utensílio 

de cozinha uma nova funcionalidade, a de produzir sons musicais. A 

música que vamos propor aqui será a “escravos de jó”. É um 

verdadeiro batuque com copos, onde o mediador pode ajudar a 

criança a explorar ritmicamente o copo, podendo bater o copo no 

chão, um copo no outro, usando palitos ou colheres como baquetas, e 

sempre cantando com a criança. Um áudio com a canção pode ser 

utilizado para ajudar na exploração. Caso queiram um desafio a mais, 

segue em anexo um link com movimentos bem ensaiados para a 

brincadeira, estes podem ser repassados para a criança. PENDENTE 

04/11/2020 Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 

interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 

responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 

Material/estratégia: uma tampa de caixa de papelão e canetinha. 

Atividade: No vídeo explico a necessidade da visão e o órgão 

responsável. Após a família terá que fazer dois furos na caixa, para 

as crianças colocarem as mãos e desta forma os pais pediram para as 

crianças desenharem os olhos, o nariz e a boca. Logo após mostrar 

para a criança como ficou o seu desenho. É importante que a criança 

perceba que sem enxergarmos é difícil identificarmos os lugares 

certinho dos órgãos. Que precisamos enxergar, ver as coisas para 

podermos identificá-las. PENDENTE 

10/11/2020 Objetivo: Trabalhar a percepção, atenção sustentada e concentração; 

estimular jogo simbólico, a criatividade, imaginação. 

Materiais/Estratégias: Se tiver impressora, utilizar para imprimir e 

colorir os desenhos com lápis de cor; Celular para visualizar o vídeo 

da história. Apresentar para a Amora a história da “Festa no céu”, 

assistindo junto com ela o link enviado junto com a atividade na 

plataforma. Após assistirem a história, perguntar pra ele quem eram 

os animais que tinham sido convidados para a festa, e qual o animal 
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que foi para a festa no céu sem ser convidado. Imprimir a atividade 

abaixo solicitando que ela pinte somente aqueles que foram 

convidados para festa, que são os animais que voam. Caso seja 

necessário, auxiliar ele a encontrar os que voam. PENDENTE 

11/11/2020 Objetivo: identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 

identificar e nomear a forma geométrica (quadrado), percebendo suas 

características.  

Material/ estratégia: objetos da casa que possuem a forma geométrica 

quadrado. Atividade: pedir para a criança identificar objetos em seu lar 

que lembrem a forma geométrica quadrado. PENDENTE 

17/11/2020 Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 

identificar e nomear a forma geometrica (círculo), percebendo suas 

características.  

Estratégia: Identificar objetos da casa que possuem a forma 

geométrica círculo. 

Atividade: com o auxílio de um adulto, identificar, reconhecer 

objetos, alimentos em seu lar que lembrem a forma geométrica 

círculo. PENDENTE 

24/11/2020 Objetivos: Identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 

identificar e nomear a forma geométrica (triângulo), percebendo suas 

características.  

Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal 

Atividade: A proposta é que a criança perceba que as formas 

geométricas fazem parte do nosso dia a dia e que identifiquem objetos 

em sua casa que tenham a forma geométrica triângulo. Após iremos 

fazer uma dobradura do chapéu do soldado com a folha sulfite ou 

folha de jornal/revista. PENDENTE 

Objetivo 

Terapêutico 

 

Estabelecer vínculo terapêutico e avaliar aspectos fonoaudiológicos. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 

 

Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos 

Estados 

Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 – 0244 

 

Relatório Mensal 

 

Usuário: Henrique Brillinger 

Data Nascimento: 22/09/2016  

Mês: Novembro /2020 

Profissional: Fonoaudióloga Amanda Teixeira Crescêncio 

 

 

Data   

03/11/2020 Objetivo: Estimular linguagem 

Estratégia: Realizado brincadeira lúdica através de brinquedos (animais 

e itens de cozinha), livro e massinha. Sentados no tapete terapeuta e 

usuário, possibilitaram diversos momentos de interação. 

Resultado: Usuário fez interação com a terapeuta, fez o sons dos 

animais sem ser solicitado, falou frases curtas e repetiu o que terapeuta 

falava. 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

04/11/2020 Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 

interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 

responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 

Material/estratégia: uma tampa de caixa de papelão e canetinha. 

Atividade: No vídeo explico a necessidade da visão e o órgão 

responsável. Após a família terá que fazer dois furos na caixa, para 

as crianças colocarem as mãos e desta forma os pais pediram para as 

crianças desenharem os olhos, o nariz e a boca. Logo após mostrar 

para a criança como ficou o seu desenho. É importante que a criança 

perceba que sem enxergarmos é difícil identificarmos os lugares 

certinho dos órgãos. Que precisamos enxergar, ver as coisas para 

podermos identificá-las. PENDENTE 

10/11/2020 Objetivo: Aumentar o vocabulário do usuário. 

Estratégia: Realizado contação de histórias, utilizado livros (5 

patinhos e A vaca). Em seguida brincadeira lúdica com lego e 

animais, promovendo diversos momentos de estimulação de 

linguagem através da brincadeira 

Resultado: Usuário realizou tudo o que foi proposto pela terapeuta. 

Fez interação durante e brincadeira com o lego, apresentou 

funcionalidade e imaginação. 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

11/11/2020 Objetivo: identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 

identificar e nomear a forma geométrica (quadrado), percebendo suas 

características.  
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Material/ estratégia: objetos da casa que possuem a forma geométrica 

quadrado. Atividade: pedir para a criança identificar objetos em seu lar 

que lembrem a forma geométrica quadrado. PENDENTE 

17/11/2020 Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 

identificar e nomear a forma geometrica (círculo), percebendo suas 

características.  

Estratégia: Identificar objetos da casa que possuem a forma 

geométrica círculo. 

Atividade: com o auxílio de um adulto, identificar, reconhecer 

objetos, alimentos em seu lar que lembrem a forma geométrica 

círculo. PENDENTE 

24/11/2020 Objetivos: Identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 

identificar e nomear a forma geométrica (triângulo), percebendo suas 

características.  

Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal 

Atividade: A proposta é que a criança perceba que as formas 

geométricas fazem parte do nosso dia a dia e que identifiquem objetos 

em sua casa que tenham a forma geométrica triângulo. Após iremos 

fazer uma dobradura do chapéu do soldado com a folha sulfite ou 

folha de jornal/revista. PENDENTE 

Objetivo 

Terapêutico 

Aumentar vocabulário e promover funcionalidade da comunicação. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 

 

Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos 

Estados 

Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

 Usuário: Joaquim de Almeida Nunes   

Data Nascimento: 31/12/2014 

Mês: Novembro/2020 

Profissional: Fonoaudióloga Amanda Teixeira Crescêncio 

 

Data   

04/11/2020 Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 

Desenvolver noção espacial; 

Estimular a atenção sustentada.  

Estimular lateralidade  

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 

coordenação motora fina,onde vocês irão criar vários caminhos e com 

tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos 

.Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 

importantes para o nosso aprendizado. PENDENTE 

05/11/2020 Objetivo: Trabalhar habilidades de narrativa. 

Estratégia: Utilizado livro, usuário contou a história com auxílio da 

terapeuta, em seguida figuras de sequência lógica era preciso colocar as 

figuras na ordem correta e narrar a história. Dados com imagens 

também foram usados, o dado era jogado e conforme a imagem uma 

história foi montada. 

Resultado: Usuário realizou todas as atividades, precisou de auxilio 

para realizar, relatava que precisava de ajudar para escrever, mostrando 

insegurança. 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

12/11/2020 Objetivos: Estimular o recorte; desenvolver motricidade fina; ampliar 

atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de interação e 

aprendizado.  

Estratégia: No dia de hoje envio mais uma atividade para vocês realizar 

na casa de vocês. A atividade consiste em realizar vários rostos na folha 

A 4 com diferentes tipos de cabelo em linha reta zig-zag, ondulado, essa 

atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação motora e uso 

correto da tesoura. Através dessa atividade vamos ampliar habilidades 

de uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de vocês com o resultado 

dos recortes que fizeram em casa. PENDENTE 

19/11/2020 Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. Ampliar 

coordenação motora fina e viso motora. Desenvolver organização 

especial.  

Estratégia: No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 

Transferência, onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com 

líquido e três recipientes menores com diferentes marcações. A 
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atividade consiste em colocar o líquido até a marcação, cuidando para 

não ultrapassar. Realizando essa atividade iremos estar estimulando a 

coordenação motora fina, a atenção compartilhada, habilidades essas 

fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 

PENDENTE 

26/11/2020 Brincando com palitos 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora. 

Desenvolver atenção sustentada e compartilhada.  

Estratégia: No dia de hoje iremos realizar uma atividade para estimular 

a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de 

dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o 

material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá 

segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o 

contorno em volta dos palitos. PENDENTE 

Objetivo 

Terapêutico 

Aumentar funcionalidade da comunicação. Trabalhar narrativa. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 

 

Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos 

Estados 

Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

 

Usuário: Thales Miguel dos Santos Ávila Lopes  

Data Nascimento: 18/05/2014 

Mês: Novembro/2020 

Profissional: Fonoaudióloga Amanda Teixeira Crescêncio 

 

Data   

04/11/2020 Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 

Desenvolver noção espacial; 

Estimular a atenção sustentada.  

Estimular lateralidade  

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 

coordenação motora fina,onde vocês irão criar vários caminhos e com 

tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos 

.Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 

importantes para o nosso aprendizado. PENDENTE 

05/11/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL não compareceu. 

12/11/2020 Objetivos: Estimular o recorte; desenvolver motricidade fina; ampliar 

atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de interação e 

aprendizado.  

Estratégia: No dia de hoje envio mais uma atividade para vocês realizar 

na casa de vocês. A atividade consiste em realizar vários rostos na folha 

A 4 com diferentes tipos de cabelo em linha reta zig-zag, ondulado, essa 

atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação motora e uso 

correto da tesoura. Através dessa atividade vamos ampliar habilidades 

de uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de vocês com o resultado 

dos recortes que fizeram em casa. PENDENTE 

19/11/2020  Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. Ampliar 

coordenação motora fina e viso motora. Desenvolver organização 

especial.  

Estratégia: No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 

Transferência, onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com 

líquido e três recipientes menores com diferentes marcações. A 

atividade consiste em colocar o líquido até a marcação, cuidando para 

não ultrapassar. Realizando essa atividade iremos estar estimulando a 

coordenação motora fina, a atenção compartilhada, habilidades essas 

fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 

PENDENTE 

26/11/2020 Brincando com palitos 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora. 

Desenvolver atenção sustentada e compartilhada.  
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Estratégia: No dia de hoje iremos realizar uma atividade para estimular 

a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de 

dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o 

material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá 

segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o 

contorno em volta dos palitos. PENDENTE 

Objetivo 

Terapêutico 

Avaliar aspectos fonoaudiológicos, ampliar o sistema de organização 

fonoaudiológico e aumentar a funcionalidade de comunicação.  
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 

 

Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos 

Estados 

Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

 

Usuário: Liv Agatha Carvalho 

Data Nascimento: 19/06/2017 

Mês: Novembro/2020 

Profissional: Fonoaudióloga Amanda Teixeira Crescêncio 

 

 

Data   

04/11/2020  Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 

interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 

responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 

Material/estratégia: uma tampa de caixa de papelão e canetinha. 

Atividade: No vídeo explico a necessidade da visão e o órgão 

responsável. Após a família terá que fazer dois furos na caixa, para 

as crianças colocarem as mãos e desta forma os pais pediram para as 

crianças desenharem os olhos, o nariz e a boca. Logo após mostrar 

para a criança como ficou o seu desenho. É importante que a criança 

perceba que sem enxergarmos é difícil identificarmos os lugares 

certinho dos órgãos. Que precisamos enxergar, ver as coisas para 

podermos identificá-las. PENDENTE 

05/11/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL não compareceu. 

12/11/2020 Objetivo: Identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 

identificar e nomear a forma geométrica (quadrado), percebendo suas 

características.  

Material/estratégia: objetos da casa que possuem a forma da 

geométrica quadrado. 

Atividade: pedir para a criança identificar objetos em seu lar que 

lembrem a forma geométrica quadrado. PENDENTE 

19/11/2020 Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 

identificar e nomear a forma geometrica (círculo), percebendo suas 

características.  

Estratégia: Identificar objetos da casa que possuem a forma 

geométrica círculo. 

Atividade: com o auxílio de um adulto, identificar, reconhecer 

objetos, alimentos em seu lar que lembrem a forma geométrica 

círculo. REALIZADO 

26/11/2020  Objetivos: Identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 
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identificar e nomear a forma geométrica (triângulo), percebendo suas 

características.  

Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal 

Atividade: A proposta é que a criança perceba que as formas 

geométricas fazem parte do nosso dia a dia e que identifiquem objetos 

em sua casa que tenham a forma geométrica triângulo. Após iremos 

fazer uma dobradura do chapéu do soldado com a folha sulfite ou 

folha de jornal/revista. REALIZADO 

Objetivo 

Terapêutico 

Aumentar vocabulário, funcionalidade da comunicação e a expressão 

verbal e gestual. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário: Guilherme Bonifácio Grisard 

Data Nascimento: 13/05/2006 

Mês: Novembro/2020 

Profissional: Fonoaudióloga Amanda Teixeira Crescêncio 
 

 
Data   

04/11/2020 Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros 

Trabalhar em equipe 

Criar, soltar a imaginação e aumentar o nível de desinibição. 

Estratégia: que tal fazer um curta metragem com seu celular? Você será 

o diretor e o roteirista. Convide a família, escolha o tema, personagens, 

figurino. Pense no que você tem em casa, o que poderá usar. Para gravar 

seu vídeo use de 3 há 5 minutos. Ensaio várias vezes, grave e exiba seu 

filme. PENDENTE 

06/10/2020 Objetivo: Aumentar a narrativa. 

Estratégia: Realizado sequência lógica, usuário narrou a sequência das 

figuras e em seguida o dado com imagens, cada dado jogado uma parte 

da história.  

Resultado: Usuário apresentou dificuldades para construir a historias a 

partir do dado, na sequência lógica compreendeu a história porém falou 

apenas palavras isoladas. 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

13/10/2020 Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina, promover a 

socialização e estimular a comparação de imagens ajudando na 

criatividade. 

Materiais: Celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, sofá, entre outros 

Estratégia: Através das imagens dos bonecos da cartela imitar algumas 

poses. Vale usar travesseiros, sofá, cadeira, como apoio. Convide seus 

familiares.  Enquanto um faz as poses o outro fotografa, depois 

invertem os papéis. PENDENTE 

20/10/2020 Objetivos: Compartilhar ideias e gostos, diminuir a desinibição, 

integrar os participantes no universo da música e beneficiar o 

desenvolvimento de outras linguagens. 

Estratégia: Individualmente ou em grupo escolher uma música 

conhecida de seu  

cantor ou cantora favoritos para apresentar posteriormente. A família 

poderá cantar junto. 

Vídeo: The voice home kids. PENDENTE 

27/10/2020 Objetivos: Encontrar o tesouro escondido, compartilhando pistas e 

informações com outros participantes.  Desenvolver a habilidade 
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motora, atenção, concentração, memória, compreensão de ordens, 

associação de ideias. 

Estratégia: Celular, caixa de papelão ou baú, papel sulfite, caneta, 

tesoura. Estabeleça um tesouro. Pode ser um piquenique, um filme, um 

passeio, uma leitura, uma noite temática, um jogo de tabuleiro, entre 

outros... Seja criativo. Conversem e cheguem num acordo entre vocês. 

Pense bem onde irá esconder o tesouro. 

Fotografe cada cômodo onde for colocar as dicas/pistas e o cômodo 

onde está o tesouro.  

Após dada a partida da caça vá mostrando as fotos dos cômodos onde 

há dicas. Você pode auxiliar na leitura. Quando encontrar o tesouro 

festejam e combinem quando será sua paga. (Dia que será feita a 

atividade/presente). PENDENTE 

Objetivo 

Terapêutico 

 

Aumentar a funcionalidade da comunicação. 

Estimular a compreensão e a expressão verbal. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário: Arádia Mazia Barreiros de Alexandri  

Data Nascimento: 04/03/2015 

Mês: Novembro /2020 

Profissional: Fonoaudióloga Amanda Teixeira Crescêncio 
 

 

Data   

04/11/2020 Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 

interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 

responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 

Material/estratégia: uma tampa de caixa de papelão e canetinha. 

Atividade: No vídeo explico a necessidade da visão e o órgão 

responsável. Após a família terá que fazer dois furos na caixa, para 

as crianças colocarem as mãos e desta forma os pais pediram para as 

crianças desenharem os olhos, o nariz e a boca. Logo após mostrar 

para a criança como ficou o seu desenho. É importante que a criança 

perceba que sem enxergarmos é difícil identificarmos os lugares 

certinho dos órgãos. Que precisamos enxergar, ver as coisas para 

podermos identificá-las. PENDENTE 

06/10/2020 Objetivo: Estabelecer vínculo terapêutico.  

Estratégia: Realizado brincadeira lúdica através de boneca, utensílios 

de cozinha e massinha. 

Resultado: Usuária teve bom comportamento durante a terapia, não 

chorou em nenhum momento, fez repetições de palavras. O pai foi 

buscar durante o atendimento. 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

13/11/2020 Objetivo: identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 

identificar e nomear a forma geométrica (quadrado), percebendo suas 

características.  

Material/estratégia: objetos da casa que possuem a forma da 

geométrica quadrado. 

Atividade: pedir para a criança identificar objetos em seu lar que 

lembrem a forma geométrica quadrado. PENDENTE 

20/11/2020 Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 

identificar e nomear a forma geometrica (círculo), percebendo suas 

características.  

Estratégia: Identificar objetos da casa que possuem a forma 

geométrica círculo. 
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Atividade: com o auxílio de um adulto, identificar, reconhecer 

objetos, alimentos em seu lar que lembrem a forma geométrica 

círculo. PENDENTE 

27/11/2020 Objetivos: Identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 

identificar e nomear a forma geométrica (triângulo), percebendo suas 

características.  

Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal 

Atividade: A proposta é que a criança perceba que as formas 

geométricas fazem parte do nosso dia a dia e que identifiquem objetos 

em sua casa que tenham a forma geométrica triângulo. Após iremos 

fazer uma dobradura do chapéu do soldado com a folha sulfite ou 

folha de jornal/revista. PENDENTE 

Objetivo 

Terapêutico 

Estabelecer vínculo terapêutico e avaliar aspectos fonoaudiológicos. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário: Erik Nathan da Silva 

Data Nascimento: 06/06/2012 

Mês: Novembro /2020 

Profissional: Fonoaudióloga Amanda Teixeira Crescêncio 
 

 

Data   

04/11/2020  Atividade: Coordenação motora  

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 

Desenvolver noção espacial; 

Estimular a atenção sustentada.  

Estimular lateralidade  

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 

coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com 

tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos. 

Realizando essa atividade vamos aprimorar várias habilidades 

importantes para o nosso aprendizado. PENDENTE 

06/11/2020 Objetivo: Aumentar a funcionalidade da comunicação. 

Estratégia: Utilizado figuras de sequência lógica, usuário contou o que 

estava acontecendo nas figuras. O dado de imagens usuário jogava o 

dado e acrescentava na história a imagens que apareceu. 

Resultado: Usuário fez todas as atividades que foi solicitado, precisou 

de auxílio para construir a história através do dado. Quando pedido para 

escrever seu nome usuário escreveu e em seguida não queria fazer mais 

nada pois não gosta de escrever. 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

13/11/2020 Objetivos: Estimular o recorte; desenvolver motricidade fina; ampliar 

atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de interação e 

aprendizado.  

Estratégia: No dia de hoje envio mais uma atividade para vocês realizar 

na casa de vocês. A atividade consiste em realizar vários rostos na folha 

A 4 com diferentes tipos de cabelo em linha reta zig-zag, ondulado, essa 

atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação motora e uso 

correto da tesoura. Através dessa atividade vamos ampliar habilidades 

de uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de vocês com o resultado 

dos recortes que fizeram em casa. PENDENTE 

20/11/2020 Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. Ampliar 

coordenação motora fina e viso motora. Desenvolver organização 

especial.  
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Estratégia: No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 

Transferência, onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com 

líquido e três recipientes menores com diferentes marcações. A 

atividade consiste em colocar o líquido até a marcação, cuidando para 

não ultrapassar. Realizando essa atividade iremos estar estimulando a 

coordenação motora fina, a atenção compartilhada, habilidades essas 

fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 

PENDENTE 

27/11/2020 Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora. 

Desenvolver atenção sustentada e compartilhada.  

Estratégia: No dia de hoje iremos realizar uma atividade para estimular 

a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de 

dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o 

material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá 

segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o 

contorno em volta dos palitos. PENDENTE 

Objetivos Aumentar a funcionalidade da comunicação. 

Suprimir os distúrbios fonológicos.  
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 

Relatório Mensal 
 

Usuário: D’Alessandro Dias Minuto 

Data Nascimento: 20/04/2010 

Mês: Novembro /2020 

Profissional: Fonoaudióloga Amanda Teixeira Crescêncio 

 

 

Data   

04/11/2020 Atividade: Coordenação motora  

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 

Desenvolver noção espacial; 

Estimular a atenção sustentada.  

Estimular lateralidade  

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 

coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com 

tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos 

.Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 

importantes para o nosso aprendizado. PENDENTE 

06/11/2020 Objetivo: Estabelecer vínculo terapêutico. 

Estratégia: Utilizado lego e quebra cabeça, possibilitando momentos de 

interação entre terapeuta e usuário.  

Resultado: Usuário não teve interesse pelo quebra cabeça dessa vez, 

pegou a caixa e guardou no armário, mostrou interesse apenas pelo lego. 

Apresentou muita estereotipia durante o atendimento. 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

13/11/2020 Objetivo: identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 

identificar e nomear a forma geométrica (quadrado), percebendo suas 

características.  

Material/estratégia: objetos da casa que possuem a forma da 

geométrica quadrado. 

Atividade: pedir para a criança identificar objetos em seu lar que 

lembrem a forma geométrica quadrado. PENDENTE 

20/11/2020 Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 

identificar e nomear a forma geometrica (círculo), percebendo suas 

características.  

Estratégia: Identificar objetos da casa que possuem a forma 

geométrica círculo. 

Atividade: com o auxílio de um adulto, identificar, reconhecer 

objetos, alimentos em seu lar que lembrem a forma geométrica 

círculo. PENDENTE 
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27/11/2020 Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora. 

Desenvolver atenção sustentada e compartilhada.  

Estratégia: No dia de hoje iremos realizar uma atividade para estimular 

a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de 

dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o 

material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá 

segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o 

contorno em volta dos palitos. PENDENTE 

Objetivo 

terapêutico: 

Estabelecer vínculo terapêutico e avaliar aspectos fonoaudiológicos. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário: Diogo Couvados Casa 

Data Nascimento: 15/12/2011 

Mês: Novembro /2020 

Profissional: Fonoaudióloga Amanda Teixeira Crescêncio 
 

 
Data   

04/11/2020 Atividade: Coordenação motora  

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 

Desenvolver noção espacial; 

Estimular a atenção sustentada.  

Estimular lateralidade  

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 

coordenação motora fina,onde vocês irão criar vários caminhos e com 

tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos 

.Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 

importantes para o nosso aprendizado. PENDENTE 

06/11/2020 Objetivo: Estabelecer vínculo terapêutico 

Estratégia: Realizado brincadeira com o lego, sentado na cadeira e 

usando a mesa, utilizado o jogo “pula pirata”. 

Resultado: Usuário fez repetições de palavras, não falou no expontanêo 

e não interagiu, apresentou dificuldades para jogar o pula pirata. 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

13/11/2020 Objetivos: Estimular o recorte; desenvolver motricidade fina; ampliar 

atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de interação e 

aprendizado.  

Estratégia: No dia de hoje envio mais uma atividade para vocês realizar 

na casa de vocês. A atividade consiste em realizar vários rostos na folha 

A 4 com diferentes tipos de cabelo em linha reta zig-zag, ondulado, essa 

atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação motora e uso 

correto da tesoura. Através dessa atividade vamos ampliar habilidades 

de uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de vocês com o resultado 

dos recortes que fizeram em casa. PENDENTE 

20/11/2020 Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. Ampliar 

coordenação motora fina e viso motora. Desenvolver organização 

especial.  

Estratégia: No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 

Transferência, onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com 

líquido e três recipientes menores com diferentes marcações. A 

atividade consiste em colocar o líquido até a marcação, cuidando para 
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não ultrapassar. Realizando essa atividade iremos estar estimulando a 

coordenação motora fina, a atenção compartilhada, habilidades essas 

fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 

PENDENTE  

27/11/2020 Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora. 

Desenvolver atenção sustentada e compartilhada.  

Estratégia: No dia de hoje iremos realizar uma atividade para estimular 

a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de 

dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o 

material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá 

segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o 

contorno em volta dos palitos. PENDENTE 

Objetivo 

Terapêutico 

Estabelecer vínculo terapêutico e avaliar aspectos fonoaudiológicos. 

Aumentar a funcionalidade da comunicação. 

Estimular a compreensão e a expressão verbal. 
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RELATÓRIO MENSAL – NOVEMBRO/2020 

Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 

 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Antônio Miguel Leal 

Data Nascimento: 28/06/2017 

Mês: Novembro/2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 

 

Data  

03/11/2020 O usuário esta realizando atividade a distancia e virtude da pandemia. A 
atividade da semana tem com objetivo. 

04/11/2020 Vídeo: Sem os nossos olhos, não conseguimos ver o mundo. 
Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 
interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 
responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 
Material/estratégia: uma tampa de caixa de papelão e  canetinha . 
Atividade: No vídeo explico a necessidade da visão e  o órgão responsável. 
Após a família terá que fazer dois furos na caixa, para as crianças colocarem 
as mãos e desta forma os pais pediram para as crianças desenharem os 
olhos, o nariz e a boca. Logo após mostrar para a criança como ficou o seu 
desenho. É importante que a criança perceba que sem enxergarmos é difícil 
identificarmos os lugares certinho dos órgãos. Que precisamos enxergar, 
ver as coisas para podermos identificá-las. 

PENDENTE 

10/11/2020 Por motivos de saúde a terapeuta não compareceu aos atendimentos. 

17/11/2020 Vídeo: identificando no nosso dia a dia a forma geométrica quadrado 

Objetivo: identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; Identificar e 

nomear a forma geométrica ( quadrado), percebendo suas características.  

Material/estratégia: objetos da casa que possuem a forda geométrica 

quadrado. 

Atividade: pedir para a criança identificar objetos em seu lar que lembrem a 

forma geométrica quadrado. 

REALIZADA 

18/11/2020 Vídeo: identificando a forma geométrica círculo no nosso dia a dia.  
Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e 
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nomear a forma geométrica (circulo), percebendo suas características.  
Material/ estratégia: identificar objetos da casa que possuem a forma 
geométrica circulo. 
Atividade: com o auxílio de um adulto, identificar, reconhecer objetos, 
alimentos em seu lar que lembrem a forma geométrica círculo. 

REALIZADA 

24/11/2020 Vídeo: Dobradura chapéu do soldado 

Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e 
nomear a forma geométrica (triângulo), percebendo suas características.  

Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal 

Atividade: A proposta é que a criança perceba que as formas geométricas 
fazem parte do nosso dia a dia e que identifiquem objetos em sua casa que 
tenham a forma geométrica triângulo. Após iremos fazer uma dobradura do 
chapéu do soldado com a folha sulfite ou folha de jornal/revista. 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Objetivo Geral Atenção; Concentração; Coordenação motora e formas geométricas. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: Arthur José Cavalheiro Bertolo 
Data Nascimento: 11/04/2017 

Mês: Novembro/2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 

 

Data  

04/11/2020 Vídeo: Sem os nossos olhos, não conseguimos ver o mundo. 
Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 
interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 
responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 
Material/estratégia: uma tampa de caixa de papelão e  canetinha. 
Atividade: No vídeo explico a necessidade da visão e  o órgão responsável. 
Após a família terá que fazer dois furos na caixa, para as crianças 
colocarem as mãos e desta forma os pais pediram para as crianças 
desenharem os olhos, o nariz e a boca. Logo após mostrar para a criança 
como ficou o seu desenho. É importante que a criança perceba que sem 
enxergarmos é difícil identificarmos o lugar certinho dos órgãos. Que 
precisamos enxergar ver as coisas para podermos identificá-las. 

PENDENTE 

06/10/2020 Atividade: Jogo Cilada 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada e raciocínio logico 
Desenvolvimento: No dia de hoje realizamos o atendimento utilizando 
como recurso o jogo cilada, estimulando a sua atenção sustentada, 
ampliando assim o tempo de permanência na atividade, desenvolvendo 
seu raciocínio logico. O usuário conseguiu realizar a atividade com auxilio 
da terapeuta, pois estava disperso querendo sair da atividade. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

13/11/2020 Vídeo: identificando no nosso dia a dia a forma geométrica quadrado 

Objetivo: identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; Identificar 

e nomear a forma geométrica (quadrado), percebendo suas 

características.  

Material/estratégia: objetos da casa que possuem a forma geométrica 

quadrado. 

Atividade: pedir para a criança identificar objetos em seu lar que lembrem 
a forma geométrica quadrado. 

PENDENTE 

20/11/2020 Vídeo: identificado a forma geométrica círculo no nosso dia a dia.  
Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar 
e nomear a forma geométrica (circulo), percebendo suas características.  
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Material/ estratégia: identificar objetos da casa que possuem a forma 
geométrica circulo. 
Atividade: com o auxílio de um adulto, identificar, reconhecer objetos, 
alimentos em seu lar que lembrem a forma geométrica círculo. 

PENDENTE 

27/10/2020 Vídeo: Dobradura chapéu do soldado 

Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar 

e nomear a forma geométrica (triângulo), percebendo suas características.  

Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal 

Atividade: A proposta é que a criança perceba que as formas geométricas 

fazem parte do nosso dia a dia e que identifiquem objetos em sua casa 

que tenham a forma geométrica triângulo. Após iremos fazer uma 

dobradura do chapéu do soldado com a folha sulfite ou folha de 

jornal/revista. 

PENDENTE 

Objetivo Geral Estimular atenção compartilhada, reconhecimento das formas 
geométricas. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário:  Aiken Arthur Ribeiro Novaes 
Data Nascimento: 10/11/2013 

Mês: Novembro /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 

 

 

Data  

04/11/2020 Atividade: Coordenação motora  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; 
Estimular a atenção sustentada.  
Estimular lateralidade  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com 
tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos 
.Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 
importantes para o nosso aprendizado. 

REALIZADA 

05/10/2020 Esta realizando atividade a distancia em virtude da pandemia. Atividade da 
semana coordenação motora com tampinhas. 

PENDENTE 

18/11/2020 Atividade: Transferência  
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Ampliar coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver organização espacial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 
Transferência, onde cada usuário deverá ter  uma jarra grande com liquido e 
três recipientes menores com diferentes marcações. A atividade consiste 
em colocar o líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar 
..Realizando essa atividade iremos estar estimulando a coordenação motora 
fina, a atenção compartilhada, habilidades essas fundamentais para o bom 
desempenho nas atividades escolares. 

REALIZADA 

19/10/2020 ATIVIDADE: Cabelo maluco /Atividade de recorte. 

OBJETIVOS: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de interação e 
aprendizado.  

DESENVOLVIMENTO: NO dia de hoje  envio mais uma atividade para vocês 
realizar ai na casa de vocês. A atividade consiste em realizar vários rosto na 
folha A 4 com diferentes tipos de cabelo cabelo em linha reta zig-zag, 
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ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação 
motora e uso correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar 
ampliando habilidades de uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de 
vocês com o resultado dos recortes que fizeram em casa. 

REALIZADA 

26/10/2020 Atividade: Brincando com palitos 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora 

Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 

Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 
estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de 
palitos de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado 
o material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá 
segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o 
contorno em volta dos palitos. 

PENDENTE 

Objetivo Geral Atenção; coordenação motora fina; Pré-requisitos para alfabetização. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: Anthony Moeller e Silva 
Data Nascimento:  03/04/2012 

 Mês: Novembro /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 

 

Data  

03/10/2020 Atividade: Atenção compartilhada, interação e funcionalidade. 
Objetivos: Ampliar o tempo de permanência na atividade, dando 
funcionalidade aos objetos ofertados. 
Desenvolvimento: No dia de hoje o atendimento foi  realizado em conjunto 
com a psicóloga. Esse atendimento teve como objetivo estimular a 
funcionalidade dos objetivos com Anthony ampliando o tempo de 
permanência na atividade ,o usuário se mostrou mais participativo nesse 
dia, demostrando estar mais contente na realização das propostas, 
respondendo com funcionalidade o que foi ofertado. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

04/11/2020 Atividade: Coordenação motora  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; 
Estimular a atenção sustentada.  
Estimular lateralidade  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com 
tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos 
.Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 
importantes para o nosso aprendizado. 

PENDENTE 

10/10/2020 Por motivos de saúde a terapeuta não compareceu ao atendimento. 

18/11/2020 Atividade: Transferência  
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Ampliar coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver organização especial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 
Transferência, onde cada usuário deverá ter  uma jarra grande com liquido e 
três recipientes menores com diferentes marcações. A atividade consiste 
em colocar o líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar 
.Realizando essa atividade iremos estar estimulando a coordenação motora 
fina, a atenção compartilhada, habilidades essas fundamentais para o bom 
desempenho nas atividades escolares. 

PENDENTE 

24/10/2020 Atividade: Brincando com palitos 
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Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 
estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de 
palitos de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado 
o material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá 
segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o 
contorno em volta dos palitos. 

PENDENTE 

Objetivo Geral Atenção; Concentração; Funcionalidade e organização do brincar.  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Paciente: Adriel Goulart 

Data Nascimento: 10/05/2013 

Mês: Novembro/2020 

Profissional:  Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 

 
 
 
 

Data  

03/11/2020 Vídeo: Sem os nossos olhos, não conseguimos ver o mundo. 
Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 
interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão responsável 
pela visão e sua importância em nossas vidas. 
Material/estratégia: uma tampa de caixa de papelão e  canetinha. 
Atividade: No vídeo explico a necessidade da visão e  o órgão responsável. 
Após a família terá que fazer dois furos na caixa, para as crianças colocarem as 
mãos e desta forma os pais pediram para as crianças desenharem os olhos, o 
nariz e a boca. Logo após mostrar para a criança como ficou o seu desenho. É 
importante que a criança perceba que sem enxergarmos é difícil identificarmos 
os lugares certinho dos órgãos. Que precisamos enxergar, ver as coisas para 
podermos identificá-las. 

PENDENTE 

11/11/2020 Vídeo: identificando no nosso dia a dia a forma geométrica quadrado 

Objetivo: identificar que as formas geométricas estão presentes no ambiente a 

qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; Identificar e nomear a 

forma geometrica( quadrado), percebendo suas características.  

Material/estratégia: objetos da casa que possuem a forma geométrica 

quadrado. 

Atividade: pedir para a criança identificar objetos em seu lar que lembrem a 
forma geométrica quadrado. 

PENDENTE 

18/11/2020 Vídeo: identificado a forma geométrica círculo no nosso dia a dia.  

Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no ambiente 
a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e nomear a 
forma geométrica (circulo), percebendo suas características.  

Material/ estratégia: identificar objetos da casa que possuem a forma 
geométrica circulo. 
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Atividade: com o auxílio de um adulto, identificar, reconhecer objetos, 
alimentos em seu lar que lembrem a forma geométrica círculo. 

PENDENTE 

26/11/2020 Atividade: Brincando com palitos 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade para estimular 
a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente 
ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos 
iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em uma 
mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos palitos. 

PENDENTE 

Objetivo Geral Auxiliar no  processo de alfabetização. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Usuário: Andriel  Henrique Cremont Nantes 

Data Nascimento: 08/05/2017 

Mês: Novembro /2020 
Profissional:  Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 

Relatório Mensal 
Data  

03/11/2020 Atividade: Sistema alfabético e nome próprio 

Objetivos: Estimular o reconhecimento da sequencia alfabética e o 
reconhecimento das letras do seu nome. 

Desenvolvimento: No dia de hoje foi realizado com Andriel a atividade de 
reconhecimento das letras do alfabeto estimulando o aprendizado da 
sequencia e logo em seguida realizado a construção do nome próprio. O 
usuário se mostrou atento na realização da atividade ,conseguindo finalizar 
a atividade com auxilio da terapeuta. Andriel vem ampliando seu tempo na 
realização das atividades, ampliando sua interação e contato visual. 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

04/11/2020 Atividade: Coordenação motora 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 

Desenvolver noção espacial; 

Estimular a atenção sustentada. 

Estimular lateralidade 

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
coordenação motora fina,onde vocês irão criar vários caminhos e com 
tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos 
.Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 
importantes para o nosso aprendizado. 

PENDENTE 

10/11/2020 Por motivos de saúde a terapeuta não compareceu ao atendimento. 

11/11/2020 Vídeo: identificando no nosso dia a dia a forma geométrica quadrado 

Objetivo: identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; Identificar e 

nomear a forma geométrica ( quadrado), percebendo suas características.  

Material/estratégia: objetos da casa que possuem a forma geométrica 

quadrado. 
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Atividade: pedir para a criança identificar objetos em seu lar que lembrem a 
forma geométrica quadrado. 

PENDENTE 

18/11/2020 Vídeo: identificado a forma geométrica círculo no nosso dia a dia.  

Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e 

nomear a forma geométrica (circulo), percebendo suas características.  

Material/ estratégia: identificar objetos da casa que possuem a forma 

geométrica circulo. 

Atividade: com o auxílio de um adulto, identificar, reconhecer objetos, 

alimentos em seu lar que lembrem a forma geométrica círculo. 

PENDENTE 

24/11/2020 Vídeo: Dobradura chapéu do soldado 

Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e 

nomear a forma geométrica (triângulo), percebendo suas características.  

Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal 

Atividade: A proposta é que a criança perceba que as formas geométricas 

fazem parte do nosso dia a dia e que identifiquem objetos em sua casa que 

tenham a forma geométrica triângulo. Após iremos fazer uma dobradura do 

chapéu do soldado com a folha sulfite ou folha de jornal/revista. 

PENDENTE 

Objetivo Geral Atenção; concentração; formas geométricas e coordenação motora. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário:  Arádia  Mazia Barreiros de Alexandri 
Data Nascimento: 04/03/2015 
Mês: Novembro /2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

Data  

04/11/2020 Vídeo: Sem os nossos olhos, não conseguimos ver o mundo. 

Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 

interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 

responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 

Material/estratégia: uma tampa de caixa de papelão e  canetinha. 

Atividade: No vídeo explico a necessidade da visão e  o órgão responsável. 

Após a família terá que fazer dois furos na caixa, para as crianças colocarem 

as mãos e desta forma os pais pediram para as crianças desenharem os 

olhos, o nariz e a boca. Logo após mostrar para a criança como ficou o seu 

desenho. É importante que a criança perceba que sem enxergarmos é difícil 

identificarmos os lugares certinho dos órgãos. Que precisamos enxergar, ver 

as coisas para podermos identificá-las. 

PENDENTE 

06/11/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL  não compareceu 

11/11/2020 Vídeo: identificando no nosso dia a dia a forma geométrica quadrado 

Objetivo: identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; Identificar e 

nomear a forma geométrica( quadrado), percebendo suas características.  

Material/estratégia: objetos da casa que possuem a forma geométrica 

quadrado. 

Atividade: pedir para a criança identificar objetos em seu lar que lembrem a 
forma geométrica quadrado. 

PENDENTE 

18/11/2020 Vídeo: identificado a forma geométrica círculo no nosso dia a dia.  
Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e 
nomear a forma geométrica (circulo), percebendo suas características.  
Material/ estratégia: identificar objetos da casa que possuem a forma 
geométrica de circulo. 
Atividade: com o auxílio de um adulto, identificar, reconhecer objetos, 
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alimentos em seu lar que lembrem a forma geométrica círculo. 

PENDENTE 

27/11/2020 Vídeo: Dobradura chapéu do soldado 
Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e 
nomear a forma geométrica (triângulo), percebendo suas características.  
Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal 
Atividade: A proposta é que a criança perceba que as formas geométricas 
fazem parte do nosso dia a dia e que identifiquem objetos em sua casa que 
tenham a forma geométrica triângulo. Após iremos fazer uma dobradura do 
chapéu do soldado com a folha sulfite ou folha de jornal/revista. 

PENDENTE 

Objetivo Geral Adaptação ao ambiente; Funcionalidade ao brincar e imitação. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: Amora Veit 

Data Nascimento: 02/12/2016 

Mês: Novembro/2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 

 
Data  

03/11/2020 A usuária esta realizando atividade a distancia em virtude da pandemia. 
Atividade da semana 

04/11/2020 Vídeo: Sem os nossos olhos, não conseguimos ver o mundo. 
Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 
interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 
responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 
Material/estratégia: uma tampa de caixa de papelão e  canetinha. 
Atividade: No vídeo explico a necessidade da visão e  o órgão responsável. 
Após a família terá que fazer dois furos na caixa, para as crianças 
colocarem as mãos e desta forma os pais pediram para as crianças 
desenharem os olhos, o nariz e a boca. Logo após mostrar para a criança 
como ficou o seu desenho. É importante que a criança perceba que sem 
enxergarmos é difícil identificarmos o lugar certinho dos órgãos. Que 
precisamos enxergar ver as coisas para podermos identificá-las. 

PENDENTE 

10/11/2020 Por motivo de saúde a terapeuta não compareceu ao atendimento. 

11/11/2020 Vídeo: identificando no nosso dia a dia a forma geométrica quadrado 

Objetivo: identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; Identificar 

e nomear a forma geométrica ( quadrado), percebendo suas 

características.  

Material/estratégia: objetos da casa que possuem a forma geométrica 

quadrado. 

Atividade: pedir para a criança identificar objetos em seu lar que lembrem 

a forma geométrica quadrado. 

PENDENTE 

18/11/2020 Vídeo: identificado a forma geométrica círculo no nosso dia a dia.  

Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar 

e nomear a forma geométrica (circulo), percebendo suas características.  
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Material/ estratégia: identificar objetos da casa que possuem a forma 

geométrica circulo. 

Atividade: com o auxílio de um adulto, identificar, reconhecer objetos, 

alimentos em seu lar que lembrem a forma geométrica círculo. 

PENDENTE 

24/11/2020 Vídeo: Dobradura chapéu do soldado 
Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar 
e nomear a forma geométrica (triângulo), percebendo suas características.  
Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal 
Atividade: A proposta é que a criança perceba que as formas geométricas 
fazem parte do nosso dia a dia e que identifiquem objetos em sua casa 
que tenham a forma geométrica triângulo. Após iremos fazer uma 
dobradura do chapéu do soldado com a folha sulfite ou folha de 
jornal/revista 

.PENDENTE 

Objetivo Geral Adaptação ao ambiente; Funcionalidade ao brincar e imitação. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: Brayan Henrique dos Santos 

Data Nascimento: 03/02/2017   
Mês: Novembro /2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 
 

Data  

03/11/2020 Atividade: interação e vinculo 
Objetivos: Realizar a interação com a terapeuta, estimulando sua adaptação 
nos atendimentos. 
Desenvolvimento: O usuário ao chegar na sala de atendimento se mostrou 
muito choroso e nervoso, não conseguindo seguir comandos da terapeuta 
jogando os objetos ofertados no chão. Apos se acalmar o usuário conseguiu 
realizar uma atividade do seu interesse, mostrando se motivado e 
conseguindo interagir com a terapeuta. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

04/11/2020 Vídeo: Sem os nossos olhos, não conseguimos ver o mundo. 
Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 
interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 
responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 
Material/estratégia: uma tampa de caixa de papelão e  canetinha. 
Atividade: No vídeo explico a necessidade da visão e  o órgão responsável. 
Após a família terá que fazer dois furos na caixa, para as crianças colocarem 
as mãos e desta forma os pais pediram para as crianças desenharem os 
olhos, o nariz e a boca. Logo após mostrar para a criança como ficou o seu 
desenho. É importante que a criança perceba que sem enxergarmos é difícil 
identificarmos os lugares certinho dos órgãos. Que precisamos enxergar, ver 
as coisas para podermos identificá-las. 

PENDENTE 

10/11/2020 Por motivo de saúde a terapeuta não compareceu ao atendimento. 

11/11/2020 Vídeo: identificando no nosso dia a dia a forma geométrica quadrado 

Objetivo: identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; Identificar e 

nomear a forma geométrica ( quadrado), percebendo suas características.  

Material/estratégia: objetos da casa que possuem a forda geométrica 

quadrado. 

Atividade: pedir para a criança identificar objetos em seu lar que lembrem a 

forma geométrica quadrado. 

PENDENTE 

18/11/2020 Video: identificado a forma geometrica círculo no nosso dia a dia.  
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Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e 

nomear a forma geometrica (circulo), percebendo suas características.  

Material/ estrategia: identificar objetos da casa que possuem a forma 

geométrica circulo. 

Atividade: com o auxílio de um adulto, identificar, reconhecer objetos, 

alimentos em seu lar que lembrem a forma geométrica círculo. 

PENDENTE 

24/11/2020 Vídeo: Dobradura chapéu do soldado 
Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e 
nomear a forma geométrica (triângulo), percebendo suas características.  
Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal 
Atividade: A proposta é que a criança perceba que as formas geométricas 
fazem parte do nosso dia a dia e que identifiquem objetos em sua casa que 
tenham a forma geométrica triângulo. Após iremos fazer uma dobradura do 
chapéu do soldado com a folha sulfite ou folha de jornal/revista. 

PENDENTE 

Objetivo Geral Adaptação ao ambiente; imitação; funcionalidade ao brincar. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: Benjamim Tobia da Costa 
Data Nascimento: 01/08/2014   

Mês: Novembro /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 
 
 

 
 

Data  

02/11/2020 Feriado. 

04/11/2020 Atividade: Coordenação motora  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; 
Estimular a atenção sustentada.  
Estimular lateralidade  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
coordenação motora fina,onde vocês irão criar vários caminhos e com 
tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas 
mãos .Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias 
habilidades importantes para o nosso aprendizado. 
PENDENTE 

09/11/2020 Atividade: Probleminha 

Objetivos: Estimular a atenção sustentada e raciocínio lógico . 

Desenvolvimento: No dia de hoje o usuário realizou uma atividade 

pedagógica de observação e resposta. Benjamim se mostrou atento 

na realização das atividades demostrando possuir bom raciocínio 

lógico, interagiu com a terapeuta e realizou leituras sem auxilio. 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

23/10/2020 ATIVIDADE: Cabelo maluco /Atividade de recorte. 

OBJETIVOS: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; 
ampliar atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de 
interação e aprendizado.  

DESENVOLVIMENTO: NO dia de hoje  envio mais uma atividade para 
vocês realizar ai na casa de vocês. A atividade consiste em realizar 
vários rosto na folha A 4 com diferentes tipos de cabelo cabelo em 
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linha reta zig-zag, ondulado,essa atividade vai estimular o recorte 
ampliando a coordenação motora e uso correto da tesoura. Através 
dessa atividade vamos estar ampliando habilidades de uma forma 
prazerosa. Aguardo o retorno de vocês com o resultado dos recortes 
que fizeram em casa. 

PENDENTE 

30/11/2020 Atividade: Brincando com palitos 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora 

Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 

Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 

estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar 

de palitos de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter 

organizado o material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada 

aprendendo irá segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em 

seguida realizar o contorno em volta dos palitos. 

PENDENTE 

Objetivo Geral Estimular atenção, concentração; Auxiliar no processo de 

alfabetização e raciocínio Logico. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário:  Cassiane Perri 
Data Nascimento:  23/01/2009 

Mês: Novembro /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

 

Data  

02/11/2020 Feriado. 

04/11/2020 Atividade: Coordenação motora  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; 
Estimular a atenção sustentada.  
Estimular lateralidade  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com 
tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos 
.Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 
importantes para o nosso aprendizado. 

PENDENTE 

09/11/2020 Por motivo de doença a terapeuta não compareceu ao atendimento. 

18/11/2020 Atividade: Transferência  

Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. 

Ampliar coordenação motora fina e viso motora; 

Desenvolver organização especial.  

Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 

Transferência, onde cada usuário deverá ter  uma jarra grande com liquido e 

três recipientes menores com diferentes marcações. A atividade consiste 

em colocar o líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar 

.Realizando essa atividade iremos estar estimulando a coordenação motora 

fina, a atenção compartilhada, habilidades essas fundamentais para o bom 

desempenho nas atividades escolares. 

PENDENTE 

23/10/2020 ATIVIDADE: Cabelo maluco /Atividade de recorte. 

OBJETIVOS: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; ampliar 

atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de interação e 

aprendizado.  

DESENVOLVIMENTO: NO dia de hoje  envio mais uma atividade para vocês 

realizar ai na casa de vocês. A atividade consiste em realizar vários rosto na 
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folha A 4 com diferentes tipos de cabelo cabelo em linha reta zig-zag, 

ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação 

motora e uso correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar 

ampliando habilidades de uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de 

vocês com o resultado dos recortes que fizeram em casa. 

PENDENTE 

30/11/2020 Atividade: Brincando com palitos 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora 

Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 

Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 

estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de 

palitos de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado 

o material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá 

segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o 

contorno em volta dos palitos. 

PENDENTE 

Objetivo Geral Estimular atenção, concentração; Auxiliar no processo de 

alfabetização e raciocínio Logico. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: Diogo Couvados Casa 
Data de nascimento:  15/12/2011 
Mês: Novembro /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 
 

                   

Data  

04/11/2020 Atividade: Coordenação motora  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; 
Estimular a atenção sustentada.  
Estimular lateralidade  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de coordenação 
motora fina,onde vocês irão criar vários caminhos e com tamanhas de garrafa 
pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos .Realizando essa atividade 
vamos estar aprimorando várias habilidades importantes para o nosso 
aprendizado. 

PENDENTE 

06/11/2020 Atividade: Jogo cilada 

Objetivos: Estimular a atenção compartilhada; Organização espacial. 

Desenvolvimento: No dia de hoje Diogo realizou a atividade do jogo cilada, se 
mostrou bastante atento e motivado na realização da proposta, Diogo durante a 
atividade não realizou contato visual e nem interagiu com a terapeuta. 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

18/11/2020 Atividade: Transferência  
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Ampliar coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver organização especial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 
Transferência, onde cada usuário deverá ter  uma jarra grande com liquido e três 
recipientes menores com diferentes marcações. A atividade consiste em colocar 
o líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar .Realizando essa 
atividade iremos estar estimulando a coordenação motora fina, a atenção 
compartilhada, habilidades essas fundamentais para o bom desempenho nas 
atividades escolares. 

PENDENTE 

20/11/2020 ATIVIDADE: Cabelo maluco /Atividade de recorte. 
OBJETIVOS: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; ampliar atenção 
sustentada e compartilhada; Promover momento de interação e aprendizado.  
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DESENVOLVIMENTO: NO dia de hoje  envio mais uma atividade para vocês 
realizar ai na casa de vocês. A atividade consiste em realizar vários rosto na folha 
A 4 com diferentes tipos de cabelo cabelo em linha reta zig-zag, ondulado, essa 
atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação motora e uso correto 
da tesoura. Através dessa atividade vamos estar ampliando habilidades de uma 
forma prazerosa. Aguardo o retorno de vocês com o resultado dos recortes que 
fizeram em casa. 

PENDENTE 

27/11/2020 Atividade: Brincando com palitos 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade para estimular a 
coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou 
de fósforo, folhas A 4 e canetinhas . Após ter organizado o material iremos 
iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em uma 
mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos palitos. 

PENDENTE 

Objetivo Geral Estimular atenção, concentração; Auxiliar no processo de alfabetização e 

raciocínio Logico. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário:  Daniel de Sena Nunes 
Data de nascimento: 12/07/2015  
Mês: Novembro /2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

 
 

Data  

03/11/2020 Atividade: Sequencias Lógica 
Objetivos: Estimular a coordenação viso motora; Reconhecimento de cores; 
Organização espacial. 
Desenvolvimento: No dia de hoje Daniel realizou a atividade de sequência 
das cores utilizando como recurso o cubo mágico. Daniel se mostrou atento 
e motivado, conseguindo realizar a sequencia com atenção. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

04/11/2020 Atividade: Coordenação motora  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; 
Estimular a atenção sustentada.  
Estimular lateralidade  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com 
tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos 
.Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 
importantes para o nosso aprendizado. 

PENDENTE 

10/11/2020 Por motivo de doença a terapeuta não compareceu ao atendimento. 

18/11/2020 Atividade: Transferência  
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Ampliar coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver organização especial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 
Transferência, onde cada usuário deverá ter  uma jarra grande com liquido e 
três recipientes menores com diferentes marcações. A atividade consiste 
em colocar o líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar 
.Realizando essa atividade iremos estar estimulando a coordenação motora 
fina, a atenção compartilhada, habilidades essas fundamentais para o bom 
desempenho nas atividades escolares. 

PENDENTE 

24/11/2020 Atividade: Brincando com palitos 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 
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estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de 
palitos de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado 
o material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá 
segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o 
contorno em volta dos palitos. 

PENDENTE 

Objetivo Geral Atenção; Concentração; pré requisitos para alfabetização. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário:  ELIEZER CHAVES PAES LANDIM SERAPIÃO 

Data Nascimento:  23/06/2016 
Mês: Novembro /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 

 

 

Data  

04/11/2020 Atividade: Coordenação motora  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; 
Estimular a atenção sustentada.  
Estimular lateralidade  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
coordenação motora fina,onde vocês irão criar vários caminhos e com 
tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos 
.Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 
importantes para o nosso aprendizado. 

PENDENTE 

06/11/2020 Atividade: Sequencia alfabética 
Objetivos: Estimular a sequencia alfabética e o reconhecimento das letras do 
alfabeto. 
Desenvolvimento: No dia de hoje realizamos no atendimento a atividade de 
encaixe das letras do alfabeto, estimulando o reconhecimento das letras e 
sua sequencia. O usuário se mostrou atento e motivado na realização da 
atividade ,porem na hora de guardar reagiu com negação ,relatando que não 
queria guardar e chorando, foi preciso intervenção da terapeuta afim de 
auxiliar Eliezer a guardar o jogo. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

13/11/2020 Atividade: Transferência  

Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. 

Ampliar coordenação motora fina e viso motora; 

Desenvolver organização especial.  

Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 

Transferência, onde cada usuário deverá ter  uma jarra grande com liquido e 

três recipientes menores com diferentes marcações. A atividade consiste em 

colocar o líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar .Realizando 

essa atividade iremos estar estimulando a coordenação motora fina, a 

atenção compartilhada, habilidades essas fundamentais para o bom 

desempenho nas atividades escolares. 

PENDENTE 
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20/11/2020 Atividade: Transferência  
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Ampliar coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver organização especial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 
Transferência, onde cada usuário deverá ter  uma jarra grande com liquido e 
três recipientes menores com diferentes marcações. A atividade consiste em 
colocar o líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar .Realizando 
essa atividade iremos estar estimulando a coordenação motora fina, a 
atenção compartilhada, habilidades essas fundamentais para o bom 
desempenho nas atividades escolares. 

PENDENTE 

27/11/2020 Atividade: Brincando com palitos 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 
estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de 
palitos de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado 
o material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá 
segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o 
contorno em volta dos palitos. 

PENDENTE 

Objetivo Geral Estimular a atenção compartilhada; coordenação motora e viso motora. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário:  Efraim Henrique dos Santos Pereira 
Data Nascimento:  07/06/2014 
Mês: outubro /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 

 

Data  

03/11/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL – não compareceu 

04/11/2020 Atividade: Coordenação motora  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; 
Estimular a atenção sustentada.  
Estimular lateralidade  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
coordenação motora fina,onde vocês irão criar vários caminhos e com 
tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos 
.Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 
importantes para o nosso aprendizado. 

PENDENTE 

10/11/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL – não compareceu 

18/11/2020 Atividade: Transferência  
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Ampliar coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver organização especial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 
Transferência, onde cada usuário deverá ter  uma jarra grande com 
liquido e três recipientes menores com diferentes marcações. A atividade 
consiste em colocar o líquido até a marcação, cuidando para não 
ultrapassar .Realizando essa atividade iremos estar estimulando a 
coordenação motora fina, a atenção compartilhada, habilidades essas 
fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 

PENDENTE 

24/11/2020 Atividade: Brincando com palitos 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 
estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de 
palitos de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter 
organizado o material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada 
aprendendo irá segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em 
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seguida realizar o contorno em volta dos palitos. 

PENDENTE 

Objetivo Geral Estimular a atenção compartilhada ;desenvolver pré requisitos para 

auxiliar no processo de alfabetização. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: Erik Nathan da Silva 

Data Nascimento: 06/06/2012 
Mês: outubro /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 

 

                

Data  

04/11/2020 Atividade: Coordenação motora  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; 
Estimular a atenção sustentada.  
Estimular lateralidade  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
coordenação motora fina,onde vocês irão criar vários caminhos e com 
tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos 
.Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 
importantes para o nosso aprendizado. 

PENDENTE 

06/11/2020 Atividade: Atividade Pedagógica 

Objetivos: Estimular atenção sustentada, reconhecimento das letras do seu 
nome. 

Desenvolvimento: No dia de hoje foi realizado atividade pedagógica com o 
usuário para potencializar  seu aprendizado em relação aos números. Erik 
vem se mostrando mais atento na realização das atividades . 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

18/11/2020 Atividade: Transferência  

Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. 

Ampliar coordenação motora fina e viso motora; 

Desenvolver organização especial.  

Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 

Transferência, onde cada usuário deverá ter  uma jarra grande com liquido e 

três recipientes menores com diferentes marcações. A atividade consiste 

em colocar o líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar 

.Realizando essa atividade iremos estar estimulando a coordenação motora 

fina, a atenção compartilhada, habilidades essas fundamentais para o bom 

desempenho nas atividades escolares. 
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PENDENTE 

20/11/2020 ATIVIDADE: Cabelo maluco /Atividade de recorte. 
OBJETIVOS: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de interação e 
aprendizado.  
DESENVOLVIMENTO: NO dia de hoje  envio mais uma atividade para vocês 
realizar ai na casa de vocês. A atividade consiste em realizar vários rosto na 
folha A 4 com diferentes tipos de cabelo cabelo em linha reta zig-zag, 
ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação 
motora e uso correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar 
ampliando habilidades de uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de 
vocês com o resultado dos recortes que fizeram em casa. 

PENDENTE 

27/11/2020 Atividade: Brincando com palitos 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 
estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de 
palitos de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado 
o material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá 
segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o 
contorno em volta dos palitos. 

PENDENTE 

Objetivos Gerais Atenção ;concentração; coordenação motora. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: Eric Benjamim 
Data Nascimento: 11/02/2015 
Mês: outubro /2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

 

Data  

04/11/2020 Atividade: Coordenação motora  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; 
Estimular a atenção sustentada.  
Estimular lateralidade  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com 
tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos 
.Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 
importantes para o nosso aprendizado. 

PENDENTE 

11/11/2020 Vídeo: identificando no nosso dia a dia a forma geométrica quadrado 

Objetivo: identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; Identificar e 

nomear a forma geométrica( quadrado), percebendo suas características.  

Material/estratégia: objetos da casa que possuem a forma geométrica 

quadrado. 

Atividade: pedir para a criança identificar objetos em seu lar que lembrem a 

forma geométrica quadrado. 

PENDENTE 

18/11/2020 Vídeo: identificando a forma geométrica círculo no nosso dia a dia.  

Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e 
nomear a forma geométrica (circulo), percebendo suas características.  

Material/ estratégia: identificar objetos da casa que possuem a forma 
geométrica circulo. 

Atividade: com o auxílio de um adulto, identificar, reconhecer objetos, 
alimentos em seu lar que lembrem a forma geométrica círculo. 

PENDENTE 
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25/11/2020 Atividade: Brincando com palitos 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 
estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de 
palitos de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado 
o material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá 
segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o 
contorno em volta dos palitos. 

PENDENTE 

Objetivo Geral Atenção; concentração; coordenação motora . 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: Ênio Napp 

Data Nascimento: 09/08/2016 

Mês: outubro /2020 

Profissional: Psicopedagoga   Deise Padoan de Quadros 
 

 

Data  

03/11/2020 Atividade: Pareamento 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada e viso motora. 
Desenvolvimento: No dia de hoje Daniel realizou a atividade de pareamento 
das imagens utilizando como recurso o jogo das sombras, o usuário se 
mostrou atento e motivado na realização da atividade não demostrando 
dificuldade na realização nem recusa. 

PENDENTE 

04/11/2020 Atividade: Coordenação motora  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; 
Estimular a atenção sustentada.  
Estimular lateralidade  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com 
tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos 
.Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 
importantes para o nosso aprendizado. 

PENDENTE 

10/11/2020 ATIVIDADE: Cabelo maluco 
OBJETIVOS: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de interação e 
aprendizado.  
DESENVOLVIMENTO: NO dia de hoje  envio mais uma atividade para vocês 
realizar ai na casa de vocês. A atividade consiste em realizar vários rosto na 
folha A 4 com diferentes tipos de cabelo cabelo em linha reta zig-zag, 
ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação 
motora e uso correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar 
ampliando habilidades de uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de 
vocês com o resultado dos recortes que fizeram em casa. 

PENDENTE 

18/11/2020 Atividade: Transferência  

Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. 

Ampliar coordenação motora fina e viso motora; 
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Desenvolver organização especial.  

Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 

Transferência, onde cada usuário deverá ter  uma jarra grande com liquido e 

três recipientes menores com diferentes marcações. A atividade consiste 

em colocar o líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar 

.Realizando essa atividade iremos estar estimulando a coordenação motora 

fina, a atenção compartilhada, habilidades essas fundamentais para o bom 

desempenho nas atividades escolares. 

PENDENTE 

24/11/2020 Atividade: Brincando com palitos 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 
estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de 
palitos de dente ou de fósforo,folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado 
o material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá 
segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o 
contorno em volta dos palitos. 

PENDENTE 

Objetivos Gerais Estimular a atenção e concentração; coordenação motora fina. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: Fernando Gabriel Sprote 

Data Nascimento: 10/03/2007     
Mês: outubro /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

 

Data  

04/11/2020 Atividade: Coordenação motora  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; 
Estimular a atenção sustentada.  
Estimular lateralidade  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com 
tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos 
.Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 
importantes para o nosso aprendizado. 

PENDENTE 

06/11/2020 Atividade:  Organização corporal 

Objetivos: Estimular o desenvolvimento corporal, adequando os 
movimentos. 

Desenvolvimento: No dia de foi realizado em conjunto com o fisioterapeuta, 
onde o mesmo realizou atividade de alongamento adequando os 
movimentos da perna ,o usuário durante a atividade mostrou resistência, 
levantando seguidamente e procurando a janela, pois viu que a mãe estava 
o esperando, a partir desse momento Fernando não conseguiu se 
concentrar na atividade. 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

13/11/2020 ATIVIDADE: Cabelo maluco 
OBJETIVOS: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de interação e 
aprendizado.  
DESENVOLVIMENTO: NO dia de hoje  envio mais uma atividade para vocês 
realizar ai na casa de vocês. A atividade consiste em realizar vários rosto na 
folha A 4 com diferentes tipos de cabelo cabelo em linha reta zig-zag, 
ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação 
motora e uso correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar 
ampliando habilidades de uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de 
vocês com o resultado dos recortes que fizeram em casa. 

PENDENTE 
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20/11/2020 Atividade: Transferência  
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Ampliar coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver organização especial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 
Transferência, onde cada usuário deverá ter  uma jarra grande com liquido e 
três recipientes menores com diferentes marcações. A atividade consiste 
em colocar o líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar 
.Realizando essa atividade iremos estar estimulando a coordenação motora 
fina, a atenção compartilhada, habilidades essas fundamentais para o bom 
desempenho nas atividades escolares. 

PENDENTE 

27/11/2020 Atividade: Brincando com palitos 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 
estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de 
palitos de dente ou de fósforo,folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado 
o material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá 
segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o 
contorno em volta dos palitos. 

PENDENTE 

Objetivos Gerais Estimular a atenção compartilhada e sustentada. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: Felipe Gabriel da Silva 
Data Nascimento: 02/10/2010  
Mês: outubro/2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 

 

 

Data  

04/11/2020 Atividade: Coordenação motora  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; 
Estimular a atenção sustentada.  
Estimular lateralidade  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
coordenação motora fina,onde vocês irão criar vários caminhos e com 
tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos 
.Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 
importantes para o nosso aprendizado. 

PENDENTE 

06/11/2020 Atividade: Reconhecimento do seu nome. 

Objetivos: Estimular através da música o reconhecimento do nome. 

Desenvolvimento: No dia de hoje iniciamos com Felipe um projeto em 
conjunto com o educador da música, para auxiliar no processo de adaptação 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

13/11/2020 ATIVIDADE: Cabelo maluco 
OBJETIVOS: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de interação e 
aprendizado.  
DESENVOLVIMENTO: NO dia de hoje  envio mais uma atividade para vocês 
realizar ai na casa de vocês. A atividade consiste em realizar vários rosto na 
folha A 4 com diferentes tipos de cabelo cabelo em linha reta zig-zag, 
ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação 
motora e uso correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar 
ampliando habilidades de uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de vocês 
com o resultado dos recortes que fizeram em casa. 

PENDENTE 

20/11/2020 Atividade: Transferência  
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Ampliar coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver organização especial.  
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Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 
Transferência, onde cada usuário deverá ter  uma jarra grande com liquido e 
três recipientes menores com diferentes marcações. A atividade consiste em 
colocar o líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar .Realizando 
essa atividade iremos estar estimulando a coordenação motora fina, a atenção 
compartilhada, habilidades essas fundamentais para o bom desempenho nas 
atividades escolares. 

PENDENTE 

27/11/2020 Atividade: Brincando com palitos 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade para estimular 
a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente 
ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos 
iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em uma 
mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos palitos. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Objetivos Gerais Reconhecimento do nome próprio; estimular a atenção e concentração. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: GABRIEL LUIZ PEREIRA ANDRADE 

Data de nascimento: 21/02/2015 

Mês: Novembro /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

 

Data  

02/11/2020 Feriado. 

04/11/2020 Atividade: Coordenação motora  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; 
Estimular a atenção sustentada.  
Estimular lateralidade  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de coordenação 
motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com tamanhas de garrafa pet 
irão realizar o traçado utilizando as duas mãos .Realizando essa atividade vamos 
estar aprimorando várias habilidades importantes para o nosso aprendizado. 

PENDENTE 

09/11/2020 O usuário esta realizando atividade a distancia em virtude da pandemia. Atividade 
da semana coordenação motora. 

16/11/2020 Atividade: Transferência  
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Ampliar coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver organização especial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade de Transferência, 
onde cada usuário deverá ter  uma jarra grande com liquido e três recipientes 
menores com diferentes marcações. A atividade consiste em colocar o líquido até 
a marcação, cuidando para não ultrapassar .Realizando essa atividade iremos estar 
estimulando a coordenação motora fina, a atenção compartilhada, habilidades 
essas fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 

PENDENTE 

23/11/2020 ATIVIDADE: Cabelo maluco 
OBJETIVOS: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; ampliar atenção 
sustentada e compartilhada; Promover momento de interação e aprendizado.  
DESENVOLVIMENTO: NO dia de hoje  envio mais uma atividade para vocês realizar 
ai na casa de vocês. A atividade consiste em realizar vários rosto na folha A 4 com 
diferentes tipos de cabelo cabelo em linha reta zig-zag, ondulado, essa atividade 
vai estimular o recorte ampliando a coordenação motora e uso correto da tesoura. 
Através dessa atividade vamos estar ampliando habilidades de uma forma 
prazerosa. Aguardo o retorno de vocês com o resultado dos recortes que fizeram 
em casa. 

PENDENTE 

180 / 1106



 

30/11/2020 Atividade: Brincando com palitos 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade para estimular a 
coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou 
de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos iniciar a 
nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em uma mão e jogar 
na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos palitos. 

PENDENTE 

Objetivos Gerais Estimular a atenção compartilhada e sustentada; desenvolver coordenação. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: HENRIQUE BRILLINGER 

Data Nascimento: 22/09/2016  
Mês: Novembro /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 
 
 

Data  

03/11/2020 Atividade: Pareamento 

Objetivos: Estimular a atenção sustentada e viso motora. 

Desenvolvimento: No dia de hoje Henrique realizou a atividade de 
pareamento das imagens utilizando como recurso o jogo das sombras, o 
usuário se mostrou atento e motivado na realização da atividade não 
demostrando dificuldade na realização nem recusa. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

10/11/2020 Por motivo de saúde a terapeuta não compareceu ao atendimento. 

11/11/2020 Vídeo: identificando no nosso dia a dia a forma geométrica quadrado 

Objetivo: identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; Identificar 

e nomear a forma geométrica( quadrado), percebendo suas características.  

Material/estratégia: objetos da casa que possuem a forma geométrica 

quadrado. 

Atividade: pedir para a criança identificar objetos em seu lar que lembrem 
a forma geométrica quadrado. 

PENDENTE 

17/11/2020 Video: identificando a forma geométrica círculo no nosso dia a dia.  
Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar 
e nomear a forma geométrica (circulo), percebendo suas características.  
Material/ estratégia: identificar objetos da casa que possuem a forma 
geométrica circulo. 
Atividade: com o auxílio de um adulto, identificar, reconhecer objetos, 
alimentos em seu lar que lembrem a forma geométrica círculo. 

PENDENTE 

24/11/2020 Vídeo: Dobradura chapéu do soldado 
Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar 
e nomear a forma geométrica (triângulo), percebendo suas características.  
Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal 
Atividade: A proposta é que a criança perceba que as formas geométricas 
fazem parte do nosso dia a dia e que identifiquem objetos em sua casa que 
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tenham a forma geométrica triângulo. Após iremos fazer uma dobradura 
do chapéu do soldado com a folha sulfite ou folha de jornal/revista. 

PENDENTE 

Objetivos Gerais Atenção; concentração e formas geométricas. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: Isabella Couto 
Data Nascimento: 27/08/2012    

Mês: Novembro /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 
 

Data  

02/11/2020 Feriado. 

04/11/2020 Atividade: Coordenação motora  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; 
Estimular a atenção sustentada.  
Estimular lateralidade  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
coordenação motora fina,onde vocês irão criar vários caminhos e com 
tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos 
.Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 
importantes para o nosso aprendizado. 

PENDENTE 

09/11/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL não compareceu 

18/11/2020 ATIVIDADE: Cabelo maluco 
OBJETIVOS: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de interação e 
aprendizado.  
DESENVOLVIMENTO: NO dia de hoje  envio mais uma atividade para vocês 

realizar ai na casa de vocês. A atividade consiste em realizar vários rosto na 

folha A 4 com diferentes tipos de cabelo cabelo em linha reta zig-zag, 

ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação 

motora e uso correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar 

ampliando habilidades de uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de vocês 

com o resultado dos recortes que fizeram em casa. 

PENDENTE 

23/11/2020 Atividade: Transferência  

Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. 

Ampliar coordenação motora fina e viso motora; 

Desenvolver organização especial.  

Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 
Transferência, onde cada usuário deverá ter  uma jarra grande com liquido e 
três recipientes menores com diferentes marcações. A atividade consiste em 
colocar o líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar .Realizando 
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essa atividade iremos estar estimulando a coordenação motora fina, a 
atenção compartilhada, habilidades essas fundamentais para o bom 
desempenho nas atividades escolares. 

PENDENTE 

30/11/2020  
Atividade: Brincando com palitos 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 
estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de 
palitos de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado 
o material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá 
segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o 
contorno em volta dos palitos. 

PENDENTE 

Objetivos Gerais Estimular a atenção e concentração e a coordenação motora . 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: José Eduardo Oliveira da Costa 
Data Nascimento: 11/11/2013 
Mês: outubro /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 

 

Data  

04/11/2020 Atividade: Coordenação motora  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; 
Estimular a atenção sustentada.  
Estimular lateralidade  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de coordenação 
motora fina,onde vocês irão criar vários caminhos e com tamanhas de garrafa 
pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos .Realizando essa atividade 
vamos estar aprimorando várias habilidades importantes para o nosso 
aprendizado. 

PENDENTE 

12/11/2020 Atividade: Transferência  

Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. 

Ampliar coordenação motora fina e viso motora; 

Desenvolver organização especial.  

Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 
Transferência, onde cada usuário deverá ter  uma jarra grande com liquido e 
três recipientes menores com diferentes marcações. A atividade consiste em 
colocar o líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar .Realizando 
essa atividade iremos estar estimulando a coordenação motora fina, a atenção 
compartilhada, habilidades essas fundamentais para o bom desempenho nas 
atividades escolares. 

PENDENTE 

19/11/2020 ATIVIDADE: Cabelo maluco 
OBJETIVOS: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; ampliar atenção 
sustentada e compartilhada; Promover momento de interação e aprendizado.  
DESENVOLVIMENTO: NO dia de hoje  envio mais uma atividade para vocês 
realizar ai na casa de vocês. A atividade consiste em realizar vários rosto na 
folha A 4 com diferentes tipos de cabelo cabelo em linha reta zig-zag, 
ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação 
motora e uso correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar 
ampliando habilidades de uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de vocês 
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com o resultado dos recortes que fizeram em casa. 

PENDENTE 

26/11/2020 Atividade: Brincando com palitos 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade para estimular 
a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente 
ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos 
iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em uma 
mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos palitos. 

PENDENTE 

Objetivo Geral Ampliar atenção e concentração; auxiliar no processo de alfabetização e 

numeracia. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: Jean Fernando de Oliveira Junior 
Data Nascimento: 27/05/2013 

Mês: outubro /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 

 

Data  

04/11/2020 Atividade: Coordenação motora  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; 
Estimular a atenção sustentada.  
Estimular lateralidade  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
coordenação motora fina,onde vocês irão criar vários caminhos e com 
tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos 
.Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 
importantes para o nosso aprendizado. 

PENDENTE 

13/11/2020 ATIVIDADE: Cabelo maluco 
OBJETIVOS: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de interação e 
aprendizado.  
DESENVOLVIMENTO: NO dia de hoje  envio mais uma atividade para vocês 
realizar ai na casa de vocês. A atividade consiste em realizar vários rosto na 
folha A 4 com diferentes tipos de cabelo cabelo em linha reta zig-zag, 
ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação 
motora e uso correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar 
ampliando habilidades de uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de vocês 
com o resultado dos recortes que fizeram em casa. 

PENDENTE 

18/11/2020 Atividade: Transferência  

Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. 

Ampliar coordenação motora fina e viso motora; 

Desenvolver organização especial.  

Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 
Transferência, onde cada usuário deverá ter  uma jarra grande com liquido e 
três recipientes menores com diferentes marcações. A atividade consiste em 
colocar o líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar .Realizando 
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essa atividade iremos estar estimulando a coordenação motora fina, a 
atenção compartilhada, habilidades essas fundamentais para o bom 
desempenho nas atividades escolares. 

PENDENTE 

27/11/2020 Atividade: Brincando com palitos 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 
estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de 
palitos de dente ou de fósforo,folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o 
material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar 
os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em 
volta dos palitos. 

PENDENTE 

Objetivos Gerais Funcionalidade nas brincadeiras; imitação. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA NUNES 
Data Nascimento: 31/12/2014 

Mês: outubro /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 

 
 

Data  

04/11/2020 Atividade: Coordenação motora  

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 

Desenvolver noção espacial; 

Estimular a atenção sustentada.  

Estimular lateralidade  

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 

coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com 

tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos 

.Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 

importantes para o nosso aprendizado. 

PENDENTE 

05/11/2020 Atividade: Smartkids 

Objetivos: Estimular o reconhecimento das letras do alfabeto e inicio das 

palavras. 

Desenvolvimento: No dia de hoje Joaquim realizou a atividade utilizando 

com o recurso o uso do computador, Joaquim no inicio da atividade se 

mostrou resistente ao esperar pela explicação da terapeuta reagindo com 

resistência a explicação, após mediação da terapeuta esperou a explicação e 

conseguiu realizar a atividade com auxilio da terapeuta para realizar a 

aliteração das palavras. 

PENDENTE 

19/11/2020 Atividade: Transferência  

Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. 

Ampliar coordenação motora fina e viso motora; 

Desenvolver organização especial.  

Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 

Transferência, onde cada usuário deverá ter  uma jarra grande com liquido e 

três recipientes menores com diferentes marcações. A atividade consiste 

em colocar o líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar 

.Realizando essa atividade iremos estar estimulando a coordenação motora 

fina, a atenção compartilhada, habilidades essas fundamentais para o bom 

desempenho nas atividades escolares. 

PENDENTE 

26/11/2020 Atividade: Brincando com palitos 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora 
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Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 

Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 
estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de 
palitos de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado 
o material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá 
segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o 
contorno em volta dos palitos. 

PENDENTE 

Objetivos Gerais Atenção e concentração; coordenação motora fina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

191 / 1106



 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: JOÃO BATISTA BRONZATTI OLIVEIRA  
Data Nascimento: 05/09/2012 

Mês: outubro /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 
 

 
 

Data  

04/11/2020 Atividade: Coordenação motora  

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 

Desenvolver noção espacial; 

Estimular a atenção sustentada.  

Estimular lateralidade  

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
coordenação motora fina,onde vocês irão criar vários caminhos e com 
tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos 
.Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 
importantes para o nosso aprendizado. 

PENDENTE 

05/11/2020 

  

Atividade: Quebra -cabeça 

Objetivos: Estimular o raciocínio logico e a interação com a terapeuta 

Desenvolvimento: No dia de hoje João  foi desafiado a escolher um jogo 
para realizar o desenvolvimento do atendimento. O usuário escolheu o 
jogo do quebra cabeça, onde se mostrou motivado e atento realizando 
falas com a terapeuta e demostrando possuir boa atenção sustentada e 
compartilhada, ao fim do atendimento não foi possível concluir a atividade, 
o mesmo se mostrou tranquilo quanto ao combinado, guardando com 
tranquilidade. 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

12/11/2020 ATIVIDADE: Cabelo maluco 
OBJETIVOS: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de interação e 
aprendizado.  
DESENVOLVIMENTO: NO dia de hoje  envio mais uma atividade para vocês 
realizar ai na casa de vocês. A atividade consiste em realizar vários rosto na 
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folha A 4 com diferentes tipos de cabelo cabelo em linha reta zig-zag, 
ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação 
motora e uso correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar 
ampliando habilidades de uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de 
vocês com o resultado dos recortes que fizeram em casa. 

PENDENTE 

18/11/2020 Atividade: Transferência  
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Ampliar coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver organização especial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 
Transferência, onde cada usuário deverá ter  uma jarra grande com liquido 
e três recipientes menores com diferentes marcações. A atividade consiste 
em colocar o líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar. 
Realizando essa atividade iremos estar estimulando a coordenação motora 
fina, a atenção compartilhada, habilidades essas fundamentais para o bom 
desempenho nas atividades escolares. 

PENDENTE 

26/11/2020 Atividade: Brincando com palitos 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora 

Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 

Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 
estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de 
palitos de dente ou de fósforo,folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado 
o material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá 
segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o 
contorno em volta dos palitos. 

PENDENTE 

Objetivos Gerais Estimular a atenção sustentada; Auxiliar nos processos de aprendizagem. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: LIV AGATHA CARVALHO 

Data Nascimento: 23/07/1990 

Mês: outubro /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 
 

 
Data  

04/11/2020 Vídeo: Sem os nossos olhos, não conseguimos ver o mundo. 

Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 

interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão responsável 

pela visão e sua importância em nossas vidas. 

Material/estrategia: uma tampa de caixa de papelão e  canetinha. 

Atividade: No vídeo explico a necessidade da visão e  o órgão responsável. 

Após a família terá que fazer dois furos na caixa, para as crianças colocarem as 

mãos e desta forma os pais pediram para as crianças desenharem os olhos, o 

nariz e a boca. Logo após mostrar para a criança como ficou o seu desenho. É 

importante que a criança perceba que sem enxergarmos é difícil 

identificarmos os lugares certinho dos órgãos. Que precisamos enxergar, ver 

as coisas para podermos identificá-las. 

PENDENTE 

05/11/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL não compareceu 

11/11/2020 Video: identificando no nosso dia a dia a forma geométrica quadrado 

Objetivo: identificar que as formas geométricas estão presentes no ambiente 

a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; Identificar e nomear a 

forma geométrica( quadrado), percebendo suas características.  

Material/estratégia: objetos da casa que possuem a forma geométrica 

quadrado. 

Atividade: pedir para a criança identificar objetos em seu lar que lembrem a 

forma geométrica quadrado. 

PENDENTE 

19/11/2020 Vídeo: identificando a forma geométrica círculo no nosso dia a dia.  
Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no ambiente 
a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e nomear a 
forma geométrica (circulo), percebendo suas características.  
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Material/ estratégia: identificar objetos da casa que possuem a forma 
geométrica circulo. 
Atividade: com o auxílio de um adulto, identificar, reconhecer objetos, 
alimentos em seu lar que lembrem a forma geométrica círculo. 

PENDENTE 

19/11/2020 Vídeo: Dobradura chapéu do soldado 
Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no ambiente 
a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e nomear a 
forma geométrica (triângulo), percebendo suas características.  
Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal 
Atividade: A proposta é que a criança perceba que as formas geométricas 
fazem parte do nosso dia a dia e que identifiquem objetos em sua casa que 
tenham a forma geométrica triângulo. Após iremos fazer uma dobradura do 
chapéu do soldado com a folha sulfite ou folha de jornal/revista. 

PENDENTE 

26/11/2020 Atividade: Brincando com palitos 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora 

Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 

Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade para estimular 
a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de 
dente ou de fósforo,folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material 
iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos 
em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos 
palitos. 

PENDENTE 

Objetivos Gerais Atenção e concentração; dar funcionalidade as brincadeiras. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: Lino Carlos Franzoi Junior 

Data Nascimento: 23/07/1990 

Mês: outubro /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

 

 

Data  

06/11/2020 Atividade: Atividade pedagógica 

Objetivo: Estimular a interpretação. 

Desenvolvimento: No dia de hoje foi realizado com o usuário a atividade de 

observação e resposta ao que foi solicitado. Junior se mostrou atento na 

realização das atividades interagindo com a terapeuta e conseguindo 

realizar a atividade, dando resposta adequada ao que foi solicitado. 

PENDENTE 

18/11/2020 Vídeo: The voice home kids. 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. 
Diminuir a desinibição.  
Integrar os participantes no universo da música.  
Beneficiar o desenvolvimento de outras linguagens. 

PENDENTE 

27/11/2020 Caça ao Tesouro com fotos do celular.  
Objetivos: Encontrar o tesouro escondido,  compartilhando pistas e 
informações com outros participantes.  
Desenvolver a habilidade motora, atenção, concentração, memória, 
compreensão de ordens, associação  de ideias. 
 Materiais: celular, caixa de papelão ou baú,  papel sulfite, caneta, tesoura. 
Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um piquenique, um 
filme, um passeio, uma leitura, uma noite temática,  um jogo de tabuleiro,  
entre outros... Seja criativo. Conversem e cheguem num acordo entre vocês. 
Pense bem onde irá esconder o tesouro. 
Fotografe cada cômodo onde for colocar as dicas/pistas e também o 
cômodo onde está o tesouro.  
Após dada a partida da caça vá mostrando as fotos dos cômodos  onde há 
dicas. Você pode auxiliar na leitura. 
Quando encontrar o tesouro festejam e combinem quando será sua paga. 
(Dia que será  feita a atividade/presente). 

PENDENTE 

Objetivos Gerais Auxiliar no processo de alfabetização. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Lorenzo Stein 

Data Nascimento:  27/08/2012     

Mês: outubro /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

 

Data  

02/11/2020 Feriado. 

04/11/2020 Atividade: Coordenação motora  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; 
Estimular a atenção sustentada.  
Estimular lateralidade  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
coordenação motora fina,onde vocês irão criar vários caminhos e com 
tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos 
.Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 
importantes para o nosso aprendizado. 

PENDENTE 

09/11/2020 Atividade: Sequencia alfabetica 

Objetivos: Estimular o reconhecimento do sistema alfabético associado aos 

seus respectivos sons. 

Desenvolvimento: NO dia de hoje Lorenzo realizou a atividade de sequencia 

alfabética utilizando como recurso o jogo de encaixa das tampinhas, Lorenzo 

durante o atendimento se mostrou incomodado levantando por diversas 

vezes ,necessitando de auxilio da terapeuta para conseguir concluir a 

atividade proposta. 

PENDENTE 

18/11/2020 Atividade: Transferência  
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Ampliar coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver organização especial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 
Transferência, onde cada usuário deverá ter  uma jarra grande com liquido e 
três recipientes menores com diferentes marcações. A atividade consiste em 
colocar o líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar .Realizando 
essa atividade iremos estar estimulando a coordenação motora fina, a atenção 
compartilhada, habilidades essas fundamentais para o bom desempenho nas 
atividades escolares. 

PENDENTE 
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23/11/2020 Atividade: Brincando com palitos 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade para estimular 
a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de 
dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material 
iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos 
em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos 
palitos. 

PENDENTE 

30/11/2020 A equipe esta realizando atividade a distancia. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: Mathias Becker Niechel 
Data Nascimento:  06/02/2014 

Mês: Novembro /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

 

Data  

02/11/2020 Feriado. 

04/11/2020 Atividade: Coordenação motora  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; 
Estimular a atenção sustentada.  
Estimular lateralidade  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com 
tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos 
.Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 
importantes para o nosso aprendizado. 

PENDENTE 

09/11/2020 Atividade: Sequencia alfabética 

Objetivos: Estimular o reconhecimento do sistema alfabético associado aos 

seus respectivos sons. 

Desenvolvimento: NO dia de hoje Lorenzo realizou a atividade de sequencia 

alfabética utilizando como recurso o jogo de encaixa das tampinhas, Lorenzo 

durante o atendimento se mostrou incomodado levantando por diversas 

vezes ,necessitando de auxilio da terapeuta para conseguir concluir a 

atividade proposta. 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

18/11/2020 Atividade: Transferência  
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Ampliar coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver organização especial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 
Transferência, onde cada usuário deverá ter  uma jarra grande com liquido e 
três recipientes menores com diferentes marcações. A atividade consiste em 
colocar o líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar .Realizando 
essa atividade iremos estar estimulando a coordenação motora fina, a atenção 
compartilhada, habilidades essas fundamentais para o bom desempenho nas 
atividades escolares. 

PENDENTE 

23/11/2020 Atividade: Brincando com palitos 
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Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade para estimular 
a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de 
dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material 
iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos 
em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos 
palitos. 
PENDENTE 

30/11/2020 A equipe esta realizando devolutivas. 

Objetivo Geral Ampliar a atenção e concentração; ampliar pré requisitos para a alfabetização. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

 

Usuário: Miguel Sanches 
Data Nascimento:  27/08/2012     

Mês: outubro /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

 

                                            Relatório Mensal 
Data  

04/11/2020 Atividade: Coordenação motora  

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 

Desenvolver noção espacial; 

Estimular a atenção sustentada.  

Estimular lateralidade  

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de coordenação 

motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com tamanhas de garrafa 

pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos .Realizando essa atividade 

vamos estar aprimorando várias habilidades importantes para o nosso 

aprendizado. 

PENDENTE 

05/11/2020 Atividade: Adivinhe o desenho 

Objetivos: Estimular a atenção sustentada e compartilhada 

Desenvolvimento: No dia de hoje foi realizado com Miguel a atividade de 

adivinhar o que estava desenhando na suas costas e transpor para o quadro. 

Miguel conseguiu realizar a atividade com atenção e motivação, entendendo o 

que estava sendo desenhado nas suas costas.  

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

12/11/2020 ATIVIDADE: Cabelo maluco 
OBJETIVOS: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; ampliar atenção 
sustentada e compartilhada; Promover momento de interação e aprendizado.  
DESENVOLVIMENTO: NO dia de hoje  envio mais uma atividade para vocês 
realizar ai na casa de vocês. A atividade consiste em realizar vários rosto na folha 
A 4 com diferentes tipos de cabelo cabelo em linha reta zig-zag, ondulado, essa 
atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação motora e uso correto 
da tesoura. Através dessa atividade vamos estar ampliando habilidades de uma 
forma prazerosa. Aguardo o retorno de vocês com o resultado dos recortes que 

fizeram em casa. PENDENTE 
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19/11/2020 Atividade: Transferência  
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Ampliar coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver organização especial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade de Transferência, 
onde cada usuário deverá ter  uma jarra grande com liquido e três recipientes 
menores com diferentes marcações. A atividade consiste em colocar o líquido até 
a marcação, cuidando para não ultrapassar .Realizando essa atividade iremos 
estar estimulando a coordenação motora fina, a atenção compartilhada, 
habilidades essas fundamentais para o bom desempenho nas atividades 
escolares. 

PENDENTE 

26/11/2020 Atividade: Brincando com palitos 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade para estimular a 
coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou 
de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos iniciar 
a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em uma mão e 
jogar na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos palitos. 

PENDENTE 

Objetivo Geral Atenção; concentração; desenvolver pré- requisitos para a alfabetização 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Martina Machado Heineberg 
 Data Nascimento: 26/09/2013 
Mês: outubro /2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 
 

 

Data  

05/11/2020 Atividade: Hora da História 
Objetivos: Estimular a atenção compartilhada; aprimorar sequencia a 
narrativa da historia. 
Desenvolvimento: No dia de hoje foi realizado com Mathias a historia do 
bezerrinho Thome, onde ele ouviu a história contada pela terapeuta e logo 
em seguida realizou o registro em forma de desenho estimulando sua  
organização espacial e traçado do desenho. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

13/11/2020 ATIVIDADE: Cabelo maluco /Atividade de recorte. 
OBJETIVOS: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de interação e 
aprendizado.  
DESENVOLVIMENTO: NO dia de hoje  envio mais uma atividade para vocês 
realizar ai na casa de vocês. A atividade consiste em realizar vários rosto na 
folha A 4 com diferentes tipos de cabelo cabelo em linha reta zig-zag, 
ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação 
motora e uso correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar 
ampliando habilidades de uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de vocês 
com o resultado dos recortes que fizeram em casa. 

PENDENTE 

20/11/2020 Atividade: Transferência  
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Ampliar coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver organização especial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 
Transferência, onde cada usuário deverá ter  uma jarra grande com liquido e 
três recipientes menores com diferentes marcações. A atividade consiste em 
colocar o líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar .Realizando 
essa atividade iremos estar estimulando a coordenação motora fina, a 
atenção compartilhada, habilidades essas fundamentais para o bom 
desempenho nas atividades escolares. 

PENDENTE 

27/11/2020 Atividade: Brincando com palitos 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora 
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Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 
estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de 
palitos de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o 
material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar 
os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em 
volta dos palitos. 

PENDENTE 

Objetivo Geral Atenção e concentração; ampliar a permanência  e aceitação nas atividades. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: MATHEUS STURMER AMANDIO 
Data Nascimento: 06/01/2015 
Mês: outubro/2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

 

Data  

02/11/2020 Feriado. 

04/11/2020 Atividade: Coordenação motora  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; 
Estimular a atenção sustentada.  
Estimular lateralidade  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com 
tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos 
.Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 
importantes para o nosso aprendizado. 

PENDENTE 

09/11/2020 Atividade: Sequencia alfabética com tampinhas. 
Objetivo: Estimular o conhecimento do sistema alfabético. 
Desenvolvimento: No dia de hoje foi realizado com Matheus o encaixe das 
letras do alfabeto com as tampinhas da garrafa pet. Matheus necessitou de 
auxilio físico e verbal da terapeuta para conseguir realizar a atividade ,pois em 
alguns momentos queria sair da cadeira para realizar outra atividade. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

18/11/2020 Atividade: Transferência  
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Ampliar coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver organização especial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 
Transferência, onde cada usuário deverá ter  uma jarra grande com liquido e 
três recipientes menores com diferentes marcações. A atividade consiste em 
colocar o líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar .Realizando 
essa atividade iremos estar estimulando a coordenação motora fina, a 
atenção compartilhada, habilidades essas fundamentais para o bom 
desempenho nas atividades escolares. 

PENDENTE 

23/11/2020 Atividade: Brincando com palitos 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 
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estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de 
palitos de dente ou de fósforo,folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o 
material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar 
os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em 
volta dos palitos. 

PENDENTE 

30/11/2020 A equipe esta realizando devolutivas. 

Objetivo Geral Estimular atenção e concentração; desenvolver coordenação motora; 

Reconhecimento do nome. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: NOAH SOSA MATOS 
Data Nascimento: 28/07/2015 
Mês: outubro /2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 
 

Data  

04/11/2020 Vídeo: Sem os nossos olhos, não conseguimos ver o mundo. 
Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 
interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 
responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 
Material/estrategia : uma tampa de caixa de papelão e  canetinha. 
Atividade: No vídeo explico a necessidade da visão e  o órgão responsável. 
Após a família terá que fazer dois furos na caixa, para as crianças colocarem 
as mãos e desta forma os pais pediram para as crianças desenharem os 
olhos, o nariz e a boca. Logo após mostrar para a criança como ficou o seu 
desenho. É importante que a criança perceba que sem enxergarmos é difícil 
identificarmos os lugares certinho dos órgãos. Que precisamos enxergar, ver 
as coisas para podermos identificá-las. 

PENDENTE 

10/11/2020 Por motivo de saúde a terapeuta não compareceu ao atendimento. 

11/11/2020 Vídeo: identificando no nosso dia a dia a forma geométrica quadrado 

Objetivo: identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; Identificar e 

nomear a forma geometrica( quadrado), percebendo suas características.  

Material/estratégia: objetos da casa que possuem a forma geométrica 

quadrado. 

Atividade: pedir para a criança identificar objetos em seu lar que lembrem a 
forma geométrica quadrado. 

PENDENTE 

17/11/2020 Vídeo: identificado a forma geométrica círculo no nosso dia a dia.  
Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e 
nomear a forma geométrica (circulo), percebendo suas características.  
Material/ estratégia: identificar objetos da casa que possuem a forma 
geométrica circulo. 
Atividade: com o auxílio de um adulto, identificar, reconhecer objetos, 
alimentos em seu lar que lembrem a forma geométrica círculo. 

PENDENTE 
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24/11/2020 Vídeo: Dobradura chapéu do soldado 

Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e 
nomear a forma geométrica (triângulo), percebendo suas características.  

Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal 

Atividade: A proposta é que a criança perceba que as formas geométricas 
fazem parte do nosso dia a dia e que identifiquem objetos em sua casa que 
tenham a forma geométrica triângulo. Após iremos fazer uma dobradura do 
chapéu do soldado com a folha sulfite ou folha de jornal/revista. 

PENDENTE 

Objetivo Geral Atenção; concentração e formas geométricas. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: Paulo Henrique Kock Arruda 
Data Nascimento: 30/07/2013 
Mês: Novembro /2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

 

Data  

03/11/2020 Atividade: Lince 

Objetivos: Ampliar atenção; concentração e raciocínio logico. 

Desenvolvimento: No dia de hoje Paulo realizou a atividade com o jogo 
lince,o mesmo se mostrou atento na realização da atividade, conseguindo 
realizar a atividade com interesse e motivação, não apresentando 
dificuldade acentuada para esse momento. 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

04/11/2020 Atividade: Coordenação motora  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; 
Estimular a atenção sustentada.  
Estimular lateralidade  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com 
tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos 
.Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 
importantes para o nosso aprendizado. 

PENDENTE 

10/11/2020 ATIVIDADE: Cabelo maluco /Atividade de recorte. 
OBJETIVOS: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de interação e 
aprendizado.  
DESENVOLVIMENTO: NO dia de hoje  envio mais uma atividade para vocês 
realizar ai na casa de vocês. A atividade consiste em realizar vários rosto na 
folha A 4 com diferentes tipos de cabelo cabelo em linha reta zig-zag, 
ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação 
motora e uso correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar 
ampliando habilidades de uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de vocês 
com o resultado dos recortes que fizeram em casa. 

PENDENTE 

17/11/2020 Atividade: Transferência  
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Ampliar coordenação motora fina e viso motora; 
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Desenvolver organização especial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 
Transferência, onde cada usuário deverá ter  uma jarra grande com liquido e 
três recipientes menores com diferentes marcações. A atividade consiste em 
colocar o líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar .Realizando 
essa atividade iremos estar estimulando a coordenação motora fina, a 
atenção compartilhada, habilidades essas fundamentais para o bom 
desempenho nas atividades escolares. 

PENDENTE 

24/11/2020 Atividade: Brincando com palitos 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora 

Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 

Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 

estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de 

palitos de dente ou de fósforo,folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado 

o material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá 

segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o 

contorno em volta dos palitos. 

PENDENTE 

Objetivo Geral Estimular e atenção compartilhada; promover momentos de interação com 

a terapeuta, estimular pré-  requisitos para alfabetização. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: Pedro Yohan Biscaia  
Data Nascimento: 24/11/2014 

Mês: outubro /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

 

 

Data  

02/11/2020 Feriado. 

04/11/2020 Atividade: Coordenação motora  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; 
Estimular a atenção sustentada.  
Estimular lateralidade  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
coordenação motora fina,onde vocês irão criar vários caminhos e com 
tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos 
.Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 
importantes para o nosso aprendizado. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

09/11/2020 Atividade: Atividade de tamanho e grandeza. 
Objetivos: Desenvolver a atenção sustentada e organização espacial. 
Desenvolvimento: No dia de hoje foi realizado com Pedro a atividade de 
reconhecimento da imagem maior ou menor, aprimorando seu 
conhecimento frente as grandezas das imagens, Pedro se mostrou motivado 
na realização da atividade, porem no reconhecimento de alto e baixo não 
soube diferenciar necessitando de auxilio da terapeuta para entender esse 
conceito. 

PENDENTE 

18/11/2020 Atividade: Transferência  

Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. 

Ampliar coordenação motora fina e viso motora; 

Desenvolver organização especial.  

Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 

Transferência, onde cada usuário deverá ter  uma jarra grande com liquido e 

três recipientes menores com diferentes marcações. A atividade consiste 

em colocar o líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar 

.Realizando essa atividade iremos estar estimulando a coordenação motora 
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fina, a atenção compartilhada, habilidades essas fundamentais para o bom 

desempenho nas atividades escolares. 

PENDENTE 

23/11/2020 Atividade: Brincando com palitos 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora 

Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 

Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 

estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de 

palitos de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado 

o material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá 

segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o 

contorno em volta dos palitos. 

PENDENTE 

30/11/2020 A equipe terapêutica esta realizando devolutivas. 

Objetivo Geral Atenção; concentração; estimular habilidades pré-requisitos para 

alfabetização. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Samuel da Silva 

Data Nascimento: 05/12/2014  
Mês: outubro/2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 

Data  

04/11/2020 Atividade: Coordenação motora  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; 
Estimular a atenção sustentada.  
Estimular lateralidade  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de coordenação 
motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com tamanhas de garrafa 
pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos .Realizando essa atividade 
vamos estar aprimorando várias habilidades importantes para o nosso 
aprendizado. 

PENDENTE 

06/11/2020 Atividade: Atividade de tamanho e grandeza. 
Objetivos: Desenvolver a atenção sustentada e organização espacial. 
Desenvolvimento: No dia de hoje foi realizado com Pedro a atividade de 
reconhecimento da imagem maior ou menor, aprimorando seu conhecimento 
frente as grandezas das imagens, Pedro se mostrou motivado na realização da 
atividade, porem no reconhecimento de alto e baixo não soube diferenciar 
necessitando de auxilio da terapeuta para entender esse conceito. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

18/11/2020 Atividade: Transferência  

Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. 

Ampliar coordenação motora fina e viso motora; 

Desenvolver organização especial.  

Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 

Transferência, onde cada usuário deverá ter  uma jarra grande com liquido e 

três recipientes menores com diferentes marcações. A atividade consiste em 

colocar o líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar .Realizando 

essa atividade iremos estar estimulando a coordenação motora fina, a atenção 

compartilhada, habilidades essas fundamentais para o bom desempenho nas 

atividades escolares. 

PENDENTE 
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20/11/2020 ATIVIDADE: Cabelo maluco /Atividade de recorte. 
OBJETIVOS: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; ampliar atenção 
sustentada e compartilhada; Promover momento de interação e aprendizado.  
DESENVOLVIMENTO: NO dia de hoje  envio mais uma atividade para vocês 
realizar ai na casa de vocês. A atividade consiste em realizar vários rosto na 
folha A 4 com diferentes tipos de cabelo cabelo em linha reta zig-zag, ondulado, 
essa atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação motora e uso 
correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar ampliando habilidades 
de uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de vocês com o resultado dos 
recortes que fizeram em casa. 

PENDENTE 

27/11/2020 Atividade: Brincando com palitos 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade para estimular 
a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente 
ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos 
iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em uma 
mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos palitos. 

PENDENTE 

Objetivo Geral Estimular atenção e concentração; desenvolver coordenação motora. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: SORAYA COATI AMARANTE DA ROSA 

Data Nascimento: 11/04/2011 

Mês: outubro /2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

 

Data  

02/11/2020 Feriado. 

04/11/2020 Atividade: Coordenação motora  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; 
Estimular a atenção sustentada.  
Estimular lateralidade  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com 
tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos 
.Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 
importantes para o nosso aprendizado. 

PENDENTE 

09/11/2020 ATIVIDADE: Cabelo maluco /Atividade de recorte. 
OBJETIVOS: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de interação e 
aprendizado.  
DESENVOLVIMENTO: NO dia de hoje  envio mais uma atividade para vocês 
realizar ai na casa de vocês. A atividade consiste em realizar vários rosto na 
folha A 4 com diferentes tipos de cabelo cabelo em linha reta zig-zag, 
ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação 
motora e uso correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar 
ampliando habilidades de uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de vocês 
com o resultado dos recortes que fizeram em casa. 

PENDENTE 

18/11/2020 Atividade: Transferência  
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Ampliar coordenação motora fina e viso  motora; 
Desenvolver organização especial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 
Transferência, onde cada usuário deverá ter  uma jarra grande com liquido e 
três recipientes menores com diferentes marcações. A atividade consiste em 
colocar o líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar .Realizando 
essa atividade iremos estar estimulando a coordenação motora fina, a 
atenção compartilhada, habilidades essas fundamentais para o bom 
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desempenho nas atividades escolares. 

PENDENTE 

23/11/2020 Atividade: Brincando com palitos 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 
estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de 
palitos de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado 
o material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá 
segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o 
contorno em volta dos palitos. 

PENDENTE 

30/11/2020 Nesse dia a equipe realizou devolutiva para as famílias. 

Objetivo Geral Estimular atenção e concentração; desenvolver coordenação motora. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: Willian Rodrigues Domingues Sanabria 
Data Nascimento: 26/07/2013      
Mês: outubro /2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

 
 
  

Data  

02/11/2020 Feriado. 

04/11/2020 Atividade: Coordenação motora  

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 

Desenvolver noção espacial; 

Estimular a atenção sustentada.  

Estimular lateralidade  

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
coordenação motora fina,onde vocês irão criar vários caminhos e com 
tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos 
.Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 
importantes para o nosso aprendizado. 

PENDENTE 

09/11/2020 Atividade: Atividade pedagógica de interpretação. 

Objetivos: Estimular a atenção sustentada e compartilhada. Desenvolver 

raciocínio logico. 

Desenvolvimento: No dia de hoje foi realizado com William atividade 

pedagógica de resposta aos questionário solicitado. O usuário se mostrou 

motiva e atento conseguido realizar a resposta de acordo com o que foi 

solicitado, na hora de colorir William necessitou de auxilio pois se recusou 

dizendo que doía o braço. 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

16/11/2020 ATIVIDADE: Cabelo maluco /Atividade de recorte. 
OBJETIVOS: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de interação e 
aprendizado.  
DESENVOLVIMENTO: NO dia de hoje  envio mais uma atividade para vocês 
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realizar ai na casa de vocês. A atividade consiste em realizar vários rosto na 
folha A 4 com diferentes tipos de cabelo cabelo em linha reta zig-zag, 
ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação 
motora e uso correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar 
ampliando habilidades de uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de 
vocês com o resultado dos recortes que fizeram em casa. 

PENDENTE 

18/11/2020 Atividade: Transferência   

Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. 

Ampliar coordenação motora fina e viso motora; 

Desenvolver organização especial.  

Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 
Transferência, onde cada usuário deverá ter  uma jarra grande com liquido e 
três recipientes menores com diferentes marcações. A atividade consiste 
em colocar o líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar 
.Realizando essa atividade iremos estar estimulando a coordenação motora 
fina, a atenção compartilhada, habilidades essas fundamentais para o bom 
desempenho nas atividades escolares. 

PENDENTE 

23/11/2020 Atividade: Brincando com palitos 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora 

Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 

Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 

estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de 

palitos de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado 

o material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá 

segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o 

contorno em volta dos palitos. 

PENDENTE 

30/11/2020 A equipe esta realizando devolutivas para as famílias. 

Objetivo Geral Estimular a atenção e concentração; estimular os pré- requisitos para auxiliar 

na alfabetização. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: THALES MIGUEL DOS SANTOS AVILA LOPES 

Data Nascimento:   18/05/2014 
Mês: outubro /2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 
 

 

Data  

04/11/2020 Atividade: Coordenação motora  

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 

Desenvolver noção espacial; 

Estimular a atenção sustentada.  

Estimular lateralidade  

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 

coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com 

tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos 

Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 

importantes para o nosso aprendizado. 

PENDENTE 

05/11/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL não compareceu 

12/11/2020 ATIVIDADE: Cabelo maluco /Atividade de recorte. 
OBJETIVOS: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de interação e 
aprendizado.  
DESENVOLVIMENTO: NO dia de hoje  envio mais uma atividade para vocês 

realizar ai na casa de vocês. A atividade consiste em realizar vários rosto na 

folha A 4 com diferentes tipos de cabelo cabelo em linha reta zig-zag, 

ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação 

motora e uso correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar 

ampliando habilidades de uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de vocês 

com o resultado dos recortes que fizeram em casa. 

PENDENTE 

19/11/2020 Atividade: Transferência  
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Ampliar coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver organização especial.  
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Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 
Transferência, onde cada usuário deverá ter  uma jarra grande com liquido e 
três recipientes menores com diferentes marcações. A atividade consiste em 
colocar o líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar .Realizando 
essa atividade iremos estar estimulando a coordenação motora fina, a 
atenção compartilhada, habilidades essas fundamentais para o bom 
desempenho nas atividades escolares. 

PENDENTE 

26/11/2020 Atividade: Brincando com palitos 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora 

Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 

Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 

estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de 

palitos de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o 

material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar 

os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em 

volta dos palitos. 

PENDENTE 

Objetivos  Geral Estimular a atenção e concentração, estimular os pré - requisitos para a 

alfabetização. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: Thiago de Castro Moreria Silveira 
Data Nascimento: 27/08/2012    
Mês: outubro /2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

 

Data  

04/11/2020 Vídeo: Sem os nossos olhos, não conseguimos ver o mundo. 

Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 

interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 

responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 

Material/ estratégia  : uma tampa de caixa de papelão e  canetinha. 

Atividade: No vídeo explico a necessidade da visão e  o órgão responsável. 

Após a família terá que fazer dois furos na caixa, para as crianças colocarem 

as mãos e desta forma os pais pediram para as crianças desenharem os 

olhos, o nariz e a boca. Logo após mostrar para a criança como ficou o seu 

desenho. É importante que a criança perceba que sem enxergarmos é difícil 

identificarmos os lugares certinho dos órgãos. Que precisamos enxergar, ver 

as coisas para podermos identificá-las. 

PENDENTE 

05/11/2020 Atividades: Funcionalidade aos brinquedos 

Objetivos: Estimular a atenção compartilhada, dar funcionalidade aos 

objetos. 

Desenvolvimento:  No dia de hoje Thiago realizou a atividade de reconhecer 

os objetos pertencentes a ele ,estimulando a funcionalidade dos objetos. 

Thiago durante o atendimento se mostrou cansado se jogando no chão para 

não realizar atividade. Após diversos estímulos ofertados pelas terapeutas 

Thiago buscou o carrinho dando funcionalidade ao objeto. 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

11/11/2020 Video: identificando no nosso dia a dia a forma geométrica quadrado 

Objetivo: identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; Identificar e 

nomear a forma geométrica( quadrado), percebendo suas características.  

Material/estratégia: objetos da casa que possuem a forda geométrica 

quadrado. 

Atividade: pedir para a criança identificar objetos em seu lar que lembrem a 
forma geométrica quadrado. 
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PENDENTE 

18/11/2020 Vídeo: identificando a forma geométrica círculo no nosso dia a dia.  
Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e 
nomear a forma geométrica (circulo), percebendo suas características.  
Material/ estratégia: identificar objetos da casa que possuem a forma 
geométrica circulo. 
Atividade: com o auxílio de um adulto, identificar, reconhecer objetos, 
alimentos em seu lar que lembrem a forma geométrica círculo. 

PENDENTE 

26/11/2020 Vídeo: Dobradura chapéu do soldado 
Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e 
nomear a forma geométrica (triângulo), percebendo suas características.  
Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal 
Atividade: A proposta é que a criança perceba que as formas geométricas 
fazem parte do nosso dia a dia e que identifiquem objetos em sua casa que 
tenham a forma geométrica triângulo. Após iremos fazer uma dobradura do 
chapéu do soldado com a folha sulfite ou folha de jornal/revista. 

PENDENTE 

Objetivos  Geral Estimular a imitação; contato visual e funcionalidade aos objetos ofertados. 
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RELATÓRIO MENSAL – NOVEMBRO/2020 

Professor de Música Iago Bruno Gonçalves 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Willian Rodrigues Domingues Sanabria  

Mês: Novembro/2020  

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves  

Data  

02/11 FERIADO 

04/11 Atendimento online Psicopedagogia- Coordenação Motora - objetivos: 

Estimular a coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver noção 

espacial; Estimular a atenção sustentada. Estimular lateralidade 

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 

coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com 

tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos 

.Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 

importantes para o nosso aprendizado. PENDENTE 

09/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL  
Objetivos: Promover estímulos motores e cognitivos e abordar melodia.   
 
Materiais- Teclado e papel 
 
Descrição- A proposta do atendimento se deu em realizar sequencias 

melódicas utilizando escrita melódica silábica promovendo pareamento e 

trabalhando com dedos numerados. William não conseguiu ter boa 

compreensão da numeração dos dedos nas execuções melódicas. 

  

16/11 Atendimento online de Psicopedagogia – Cabelo Maluco – Atividade de 

recorte - objetivos:Estimular o recorte;Desenvolver motricidade fina;ampliar 

atenção sustentada e compartilhada;Promover momento de interação e 

aprendizado. A atividade consiste em realizar vários rosto na folha A 4 com 

diferentes tipos de cabelo cabelo em linha reta zig-zag, ondulado,essa 

atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação motora e uso 

correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar ampliando 

habilidades de uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de vocês com o 

resultado dos recortes que fizeram em casa. PENDENTE 

23/11 Atendimento online de Psicopedagogia - Transferencia - objetivos: Estimular 

atenção sustentada e compartilhada. Ampliar coordenação motora fina e viso 

motora; Desenvolver organização especial. Desenvolvimento:No dia de hoje 

iremos realizar uma atividade de Transferência, onde cada usuário deverá ter 
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uma jarra grande com liquido e três recipientes menores com diferentes 

marcações. A atividade consiste em colocar o líquido até a marcação, 

cuidando para não ultrapassar .Realizando essa atividade iremos estar 

estimulando a coordenação motora fina, a atenção compartilhada, 

habilidades essas fundamentais para o bom desempenho nas atividades 

escolares. PENDENTE 

30/11 Atendimento online – Psicopedagogia - Brincando com palitos 

Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora 

Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 

Desenvolvimento:No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 

estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de 

palitos de dente ou de fósforo,folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o 

material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar 

os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em 

volta dos palitos. PENDENTE 

Objetivo  
Terapêutico 

• Utilizar uma abordagem teórico/pratica musical, ressaltando os aspectos 

matemáticos e de notação musical, trabalhando a cognição e a concentração 

e estimulando aspectos linguísticos e motores. 

• Explorar o canto e a afinação vocal por meio de solfejos e canções 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Lorenzo Stein 

Mês: Novembro/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 
Data  

02/11 feriado 

04/11 Atendimento online Psicopedagogia- Coordenação Motora - objetivos: 

Estimular a coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver noção 

espacial; Estimular a atenção sustentada. Estimular lateralidade 

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 

coordenação motora fina,onde vocês irão criar vários caminhos e com 

tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos 

.Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 

importantes para o nosso aprendizado. PENDENTE 

09/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL  
Objetivos: Promover estímulos motores e cognitivos e abordar melodia.   
 
Materiais- Teclado e papel 
 
Descrição - A proposta inicial do atendimento se deu em trabalhar 

numeração de dedos no teclado, porém Lorenzo se desorganizou e quis 

escrever de forma estereotipada, também explorou o teclado de maneira 

estereotipada, foi então mudado o objetivo do atendimento e foram 

trabalhadas questões de linguagem com músicas. Inicialmente o usuário 

deitou-se no chão, logo adequou o comportamento e passou a realizar as 

propostas, escolhendo canções e explorando instrumentos. (se interessou 

pelos xilofones) 

16/11 Atendimento online de Psicopedagogia – Cabelo Maluco – Atividade de 

recorte - objetivos:Estimular o recorte;Desenvolver motricidade fina;ampliar 

atenção sustentada e compartilhada;Promover momento de interação e 

aprendizado. A atividade consiste em realizar vários rosto na folha A 4 com 

diferentes tipos de cabelo cabelo em linha reta zig-zag, ondulado,essa 

atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação motora e uso 

correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar ampliando 

habilidades de uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de vocês com o 

resultado dos recortes que fizeram em casa. PENDENTE 

23/11 Atendimento online de Psicopedagogia - Transferencia - objetivos: Estimular 

atenção sustentada e compartilhada. Ampliar coordenação motora fina e viso 

motora; Desenvolver organização especial. Desenvolvimento:No dia de hoje 

iremos realizar uma atividade de Transferência, onde cada usuário deverá ter 

uma jarra grande com liquido e três recipientes menores com diferentes 
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marcações. A atividade consiste em colocar o líquido até a marcação, 

cuidando para não ultrapassar .Realizando essa atividade iremos estar 

estimulando a coordenação motora fina, a atenção compartilhada, 

habilidades essas fundamentais para o bom desempenho nas atividades 

escolares. PENDENTE 

30/11 Atendimento online – Psicopedagogia - Brincando com palitos 

Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora 

Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 

Desenvolvimento:No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 

estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de 

palitos de dente ou de fósforo,folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o 

material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar 

os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em 

volta dos palitos. PENDENTE 

Objetivo  
Terapêutico 

• Explorar a consciência da afinação vocal por meio de solfejos e canções. • 

Trabalhar o tempo de espera nas atividades em grupo. • Desenvolver um 

estudo teórico/prático musical, explorando a escrita e leitura de partitura. • 

Explorar instrumentos musicais diversos e a percussão corporal, afim de 

estimular a consciência e coordenação corporal e a motricidade fina e grossa. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Isabella Couto 

Mês: Novembro/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 
Data  

02/11 feriado 

04/11 Atendimento online Psicopedagogia- Coordenação Motora - objetivos: 

Estimular a coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver noção 

espacial; Estimular a atenção sustentada. Estimular lateralidade 

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 

coordenação motora fina,onde vocês irão criar vários caminhos e com 

tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos 

.Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 

importantes para o nosso aprendizado. PENDENTE 

09/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL – não compareceu 
16/11 Atendimento online de Psicopedagogia – Cabelo Maluco – Atividade de 

recorte - objetivos:Estimular o recorte;Desenvolver motricidade fina;ampliar 

atenção sustentada e compartilhada;Promover momento de interação e 

aprendizado. A atividade consiste em realizar vários rosto na folha A 4 com 

diferentes tipos de cabelo cabelo em linha reta zig-zag, ondulado,essa 

atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação motora e uso 

correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar ampliando 

habilidades de uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de vocês com o 

resultado dos recortes que fizeram em casa. PENDENTE 

23/11 Atendimento online de Psicopedagogia - Transferencia - objetivos: Estimular 

atenção sustentada e compartilhada. Ampliar coordenação motora fina e viso 

motora; Desenvolver organização especial. Desenvolvimento:No dia de hoje 

iremos realizar uma atividade de Transferência, onde cada usuário deverá ter 

uma jarra grande com liquido e três recipientes menores com diferentes 

marcações. A atividade consiste em colocar o líquido até a marcação, 

cuidando para não ultrapassar .Realizando essa atividade iremos estar 

estimulando a coordenação motora fina, a atenção compartilhada, 

habilidades essas fundamentais para o bom desempenho nas atividades 

escolares. PENDENTE 

30/11 Atendimento online – Psicopedagogia - Brincando com palitos 

Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora 

Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 

Desenvolvimento:No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 

estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de 
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palitos de dente ou de fósforo,folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o 

material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar 

os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em 

volta dos palitos. PENDENTE 

Objetivo  
Terapêutico 

• Estimular a interação por meio de canções.• Utilizar uma abordagem 

teórico-prática musical, explorando conceitos como melodia e harmonia e 

aplicando-os principalmente ao teclado, por meio de escrita alternativa e 

solfejos, promovendo estímulos cognitivos e motores.• Promover uma 

participação musical ativa nos atendimentos, propondo atividades de 

experimentação sonora e improvisação, explorando aspectos rítmicos e da 

consciência e coordenação corporal. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Soraya Coati A. da Rosa 

Mês: Novembro/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

02/11 feriado 

04/11 Atendimento online Psicopedagogia- Coordenação Motora - objetivos: 

Estimular a coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver noção 

espacial; Estimular a atenção sustentada. Estimular lateralidade 

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 

coordenação motora fina,onde vocês irão criar vários caminhos e com 

tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos 

.Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 

importantes para o nosso aprendizado. PENDENTE 

09/11 Atendimento online - Alongamento passivo dos músculos da panturrilha 

A proposta desta semana é a realização de um alongamento para os músculos 

e do tendão da panturrilha (tendão de Aquiles e músculos do tríceps sural) , 

a fim de evitar o encurtamento muscular e também do tendão de Aquiles. 

Para realizar o alongamento é preciso que Soraya se coloque na posição 

deitada com a barriga voltada para cima e com as pernas esticadas ao longo 

do corpo. É preciso também que ela se encontre num estado relaxado (sem 

contração muscular). Com uma das mãos faça uma leve pressão para manter 

a perna em contato com a superfície (cama, tapete, chão...) e com a outra 

mão puxe o pé em direção a perna até sentir resistência do tecido músculo-

tendíneo (até sentir que não vai mais). (conforme figura ilustrativa). 

Se perceber que Soraya faz força com o pé contra a sua mão, pare o 

alongamento, peça para que relaxe e recomesse o alongamento. Sustentar o 

alongamento por aproximadamente 30 segundos. Realizar com a outra perna 

por mais 30 segundos. Repetir esse ciclo 5 vezes. PENDENTE 

11/11 Atendimento online de Psicopedagogia – Cabelo Maluco – Atividade de 

recorte - objetivos:Estimular o recorte;Desenvolver motricidade fina;ampliar 

atenção sustentada e compartilhada;Promover momento de interação e 

aprendizado. A atividade consiste em realizar vários rosto na folha A 4 com 

diferentes tipos de cabelo cabelo em linha reta zig-zag, ondulado,essa 

atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação motora e uso 

correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar ampliando 

habilidades de uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de vocês com o 

resultado dos recortes que fizeram em casa. PENDENTE 
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16/11 Atendimento online - Memória sonora-  

Objetivos: Estimulação da memória, percepção sonora, atenção e 

concentração.  

Materiais: Reprodutor de áudio, figuras.  

Descrição: Neste exercício a proposta é que o paciente faça a identificação de 

um elemento visual com base no som deste elemento. Os sons escolhidos 

para as atividades são de animais. A atividade pode ser conduzida a promover 

estímulos de memória, quando o mediador propõe que a criança memorize 

os áudios apreciados sequencialmente, por exemplo “Já foram três animais, 

qual tocou primeiro?”. PENDENTE 

23/11 Atendimento online de Psicopedagogia - Transferencia - objetivos: Estimular 

atenção sustentada e compartilhada. Ampliar coordenação motora fina e viso 

motora; Desenvolver organização especial. Desenvolvimento:No dia de hoje 

iremos realizar uma atividade de Transferência, onde cada usuário deverá ter 

uma jarra grande com liquido e três recipientes menores com diferentes 

marcações. A atividade consiste em colocar o líquido até a marcação, 

cuidando para não ultrapassar .Realizando essa atividade iremos estar 

estimulando a coordenação motora fina, a atenção compartilhada, 

habilidades essas fundamentais para o bom desempenho nas atividades 

escolares. PENDENTE 

30/11 Atendimento online – Psicopedagogia - Brincando com palitos 

Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora 

Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 

Desenvolvimento:No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 

estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de 

palitos de dente ou de fósforo,folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o 

material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar 

os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em 

volta dos palitos. PENDENTE 

Objetivo  
Terapêutico 

• Trabalhar a permanência de ficar sentado,  Estimular a interação por 

meio de canções,  Aprimorar a funcionalidade musical dos 

instrumentos explorados em atendimento. • Estimular a atenção, 

interação e cognição por meio de jogos e abordagens pedagógico-

musicais.  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Benjamim Tobia da Costa  

Mês: Novembro/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

02/11 feriado 

04/11 Atendimento online Psicopedagogia- Coordenação Motora - objetivos: 

Estimular a coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver noção 

espacial; Estimular a atenção sustentada. Estimular lateralidade 

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 

coordenação motora fina,onde vocês irão criar vários caminhos e com 

tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos 

.Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 

importantes para o nosso aprendizado. PENDENTE 

09/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL  
Objetivos: Promover estímulos motores e cognitivos e abordar melodia.   
 
Materiais - Teclado e papel 
 
Descrição- A proposta do atendimento se deu em realizar sequencias 

melódicas utilizando escrita melódica silábica promovendo pareamento e 

trabalhando com dedos numerados. Benjamin conseguiu realizar sequência 

de pentacorde e a escala maior com a transição do dedo 2 para o 3 

corretamente deforma ascendente e descendente, mostrando uma boa 

atenção na atividade.  

16/11 Atendimento online de Psicopedagogia – Cabelo Maluco – Atividade de 

recorte - objetivos:Estimular o recorte;Desenvolver motricidade fina;ampliar 

atenção sustentada e compartilhada;Promover momento de interação e 

aprendizado. A atividade consiste em realizar vários rosto na folha A 4 com 

diferentes tipos de cabelo cabelo em linha reta zig-zag, ondulado,essa 

atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação motora e uso 

correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar ampliando 

habilidades de uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de vocês com o 

resultado dos recortes que fizeram em casa. PENDENTE 

23/11 Atendimento online de Psicopedagogia - Transferencia - objetivos: Estimular 

atenção sustentada e compartilhada. Ampliar coordenação motora fina e 

viso motora; Desenvolver organização especial. Desenvolvimento:No dia 

de hoje iremos realizar uma atividade de Transferência, onde cada usuário 

deverá ter uma jarra grande com liquido e três recipientes menores com 

diferentes marcações. A atividade consiste em colocar o líquido até a 
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marcação, cuidando para não ultrapassar .Realizando essa atividade 

iremos estar estimulando a coordenação motora fina, a atenção 

compartilhada, habilidades essas fundamentais para o bom desempenho 

nas atividades escolares. PENDENTE 

30/11 Atendimento online – Psicopedagogia - Brincando com palitos 

Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora 

Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 

Desenvolvimento:No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 

estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de 

palitos de dente ou de fósforo,folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o 

material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar 

os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em 

volta dos palitos. PENDENTE 

Objetivo  
Terapêutico 

 Utilizar uma abordagem teórico/pratica musical, ressaltando os aspectos 

matemáticos e de notação musical (pesquisa, escrita e leitura de partituras), 

trabalhando a cognição e a concentração e estimulando aspectos 

linguísticos e motores. 

• Explorar o canto e a afinação vocal por meio de solfejos e canções 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Pedro Yohan 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

02/11 feriado 

04/11 Atendimento online Psicopedagogia- Coordenação Motora - objetivos: 

Estimular a coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver noção 

espacial; Estimular a atenção sustentada. Estimular lateralidade 

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 

coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com 

tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos 

.Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 

importantes para o nosso aprendizado. PENDENTE 

09/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL 
Objetivos: Promover estímulos motores e cognitivos e abordar melodia.   
 
Materiais- Teclado e papel 
 
Descrição- A proposta do atendimento se deu em realizar sequencias 

melódicas utilizando escrita melódica silábica promovendo pareamento e 

trabalhando com dedos numerados e trabalhar interação com canções. 

Pedro teve dificuldades de atenção na atividade com teclado, 

comprometendo a compreensão da numeração de dedos. Na interação com 

canções interagiu bastante, cantou as músicas e tocou instrumentos.  

16/11 Atendimento online de Psicopedagogia – Cabelo Maluco – Atividade de 

recorte - objetivos:Estimular o recorte;Desenvolver motricidade fina;ampliar 

atenção sustentada e compartilhada;Promover momento de interação e 

aprendizado. A atividade consiste em realizar vários rosto na folha A 4 com 

diferentes tipos de cabelo cabelo em linha reta zig-zag, ondulado,essa 

atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação motora e uso 

correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar ampliando 

habilidades de uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de vocês com o 

resultado dos recortes que fizeram em casa. PENDENTE 

23/11 Atendimento online de Psicopedagogia - Transferencia - objetivos: Estimular 

atenção sustentada e compartilhada. Ampliar coordenação motora fina e 

viso motora; Desenvolver organização especial. Desenvolvimento:No dia 

de hoje iremos realizar uma atividade de Transferência, onde cada usuário 

deverá ter uma jarra grande com liquido e três recipientes menores com 

diferentes marcações. A atividade consiste em colocar o líquido até a 
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marcação, cuidando para não ultrapassar .Realizando essa atividade 

iremos estar estimulando a coordenação motora fina, a atenção 

compartilhada, habilidades essas fundamentais para o bom desempenho 

nas atividades escolares. PENDENTE 

30/11 Atendimento online – Psicopedagogia - Brincando com palitos 

Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora 

Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 

Desenvolvimento:No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 

estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de 

palitos de dente ou de fósforo,folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o 

material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar 

os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em 

volta dos palitos. PENDENTE 

Objetivo  
Terapêutico 

 Em avaliação  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: FABIO MOLINARI 

Mês: Novembro/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

02/11 FERIADO 

04/11 Atendimento online – Artes – Cinema (curta metragem) - Objetivos: Ouvir a 

opinião e ideia dos outros Trabalhar em equipe Criar, soltar a 

imaginação e aumentar o nível de desinibição. Desenvolvimento: que 

tal fazer um curta metragem com seu celular? Você será o diretor e o 

roteirista. Convide a família, escolha o tema, personagens, figurino. 

Pense no que você tem em casa, o que poderá usar. Para gravar seu 

vídeo use de 3 a 5 minutos. Ensaio várias vezes, grave e exiba seu 

filme. PENDENTE 

09/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL 
realizado em dupla com Gustavo 
Objetivos: Promover estímulos motores e cognitivos e abordar melodia.   
 
Materiais- Teclado e papel 
 
Descrição- A proposta do atendimento se deu em realizar sequencias 

melódicas utilizando escrita melódica silábica promovendo pareamento e 

trabalhando com dedos numerados. Fábio conseguiu realizar os movimentos, 

compreendendo as transições dos dedos 2 e 3 na sequencia escalar 

ascendente e descendente.  

16/11 Atendimento online – Artes – Vídeo Fotos com poses criativas.  

Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a 

socialização. Estimular a comparação de imagens ajudando na criatividade. 

Materiais: celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, sofá, entre outros... 

Desenvolvimento: Através das imagens dos bonecos da cartela imitar 

algumas poses. Vale usar travesseiros, sofá, cadeira, como apoio. Convide 

seus familiares. Enquanto um faz as poses o outro fotografa, depois 

invertem os papéis. PENDENTE 

 

23/11 Atendimento online – Artes – The Voice Home Kids - Objetivos: Compartilhar 

ideias e gostos. Diminuir a desinibição. Integrar os participantes no universo 

da música. Beneficiar o desenvolvimento de outras linguagens Material: 

celular. Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma 
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música conhecida de seu cantor ou cantora favoritos para apresentar 

posteriormente. A família poderá cantar junto. PENDENTE 

30/11 Atendimento online- Artes - Caça ao Tesouro com fotos do celular.  

Objetivos: Encontrar o tesouro escondido,  compartilhando pistas e 

informações com outros participantes. Desenvolver a habilidade motora, 

atenção, concentração, memória, compreensão de ordens, associação  de 

ideias. 

Materiais: celular, caixa de papelão ou baú,  papel sulfite, caneta, tesoura. 

Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um piquenique, um 

filme, um passeio, uma leitura, uma noite temática,  um jogo de tabuleiro,  

entre outros... Seja criativo. Conversem e cheguem num acordo entre vocês. 

Pense bem onde irá esconder o tesouro. Fotografe cada cômodo onde for 

colocar as dicas/pistas e também o cômodo onde está o tesouro. Após dada 

a partida da caça vá mostrando as fotos dos cômodos  onde há dicas. Você 

pode auxiliar na leitura. Quando encontrar o tesouro festejam e combinem 

quando será sua paga. (Dia que será  feita a atividade/presente). PENDENTE 

Objetivo  
Terapêutico 

Utilizar uma abordagem pedagógico-musical aprimorando habilidades 

cognitivas e motoras. Abordar processo de criação e composição, explorando 

arranjos e construção de enredo. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Gustavo Manske  

Mês: Novembro/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

02/11 FERIADO 

04/11 Atendimento online – Artes – Cinema (curta metragem) - Objetivos: Ouvir a 

opinião e ideia dos outros Trabalhar em equipe Criar, soltar a imaginação e 

aumentar o nível de desinibição. Desenvolvimento: que tal fazer um curta 

metragem com seu celular? Você será o diretor e o roteirista. Convide a 

família, escolha o tema, personagens, figurino. Pense no que você tem em 

casa, o que poderá usar. Para gravar seu vídeo use de 3 a 5 minutos. Ensaio 

várias vezes, grave e exiba seu filme. PENDENTE 

09/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL 
realizado em dupla com Fábio 
Objetivos: Promover estímulos motores e cognitivos e abordar melodia.   
 
Materiais- Teclado e papel 
 
Descrição- A proposta do atendimento se deu em realizar sequencias 

melódicas utilizando escrita melódica silábica promovendo pareamento e 

trabalhando com dedos numerados. Gustavo demonstrou certa dificuldade 

na compreensão, porém conseguiu realizar os movimentos, compreendendo 

as transições dos dedos 2 e 3 na sequencia escalar ascendente e 

descendente.  

16/11 Atendimento online – Artes – Vídeo Fotos com poses criativas.  

Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a 

socialização. Estimular a comparação de imagens ajudando na criatividade. 

Materiais: celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, sofá, entre outros... 

Desenvolvimento: Através das imagens dos bonecos da cartela imitar 

algumas poses. Vale usar travesseiros, sofá, cadeira, como apoio. Convide 

seus familiares. Enquanto um faz as poses o outro fotografa, depois 

invertem os papéis. PENDENTE 

23/11 Atendimento online – Artes – The Voice Home Kids - Objetivos: Compartilhar 

ideias e gostos. Diminuir a desinibição. Integrar os participantes no universo 

da música. Beneficiar o desenvolvimento de outras linguagens Material: 

celular. Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma 

música conhecida de seu cantor ou cantora favoritos para apresentar 

posteriormente. A família poderá cantar junto. PENDENTE 
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30/11 Atendimento online- Artes - Caça ao Tesouro com fotos do celular.  

Objetivos: Encontrar o tesouro escondido,  compartilhando pistas e 

informações com outros participantes. Desenvolver a habilidade motora, 

atenção, concentração, memória, compreensão de ordens, associação  de 

ideias. 

Materiais: celular, caixa de papelão ou baú,  papel sulfite, caneta, tesoura. 

Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um piquenique, um 

filme, um passeio, uma leitura, uma noite temática,  um jogo de tabuleiro,  

entre outros... Seja criativo. Conversem e cheguem num acordo entre vocês. 

Pense bem onde irá esconder o tesouro. Fotografe cada cômodo onde for 

colocar as dicas/pistas e também o cômodo onde está o tesouro. Após dada 

a partida da caça vá mostrando as fotos dos cômodos  onde há dicas. Você 

pode auxiliar na leitura. Quando encontrar o tesouro festejam e combinem 

quando será sua paga. (Dia que será  feita a atividade/presente). PENDENTE 

Objetivo  
Terapêutico 

Utilizar uma abordagem pedagógico musical afim de realizar um estímulo 

cognitivo e motor. Desenvolver a leitura de tablatura e a prática do violão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

238 / 1106



 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Gabriel Silva de  Souza 

Mês: Novembro/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

02/11 FERIADO 

04/11 Atendimento online Psicopedagogia- Coordenação Motora - objetivos: 

Estimular a coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver noção 

espacial; Estimular a atenção sustentada. Estimular lateralidade 

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 

coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com 

tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos 

.Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 

importantes para o nosso aprendizado. REALIZADA 

09/11 Atendimento online – Festa no Céu  

Objetivo: Trabalhar a percepção, atenção sustentada e concentração; 
estimular jogo simbólico, a criatividade, imaginação. Materiais/Estratégias: 
Se tiver impressora, utilizar para imprimir e colorir os desenhos com lápis de 
cor; Celular para visualizar o vídeo da história;  

Passo a passo: 

• Apresentar para a Amora a história da “Festa no céu”, assistindo junto com 
ela o link enviado junto com a atividade na plataforma. 

• Após assistirem a história, perguntar pra ele quem eram os animais que 
tinham sido convidados para a festa, e qual o animal que foi para a festa no 
céu sem ser convidado. 

• Imprimir a atividade abaixo solicitando que ela pinte somente aqueles 
animais que foram convidados para festa, que são os animais que voam. 

• Caso seja necessário, auxiliar ele a encontrar os que voam. PENDENTE 

16/11 Atendimento online de Psicopedagogia – Cabelo Maluco – Atividade de 

recorte - objetivos:Estimular o recorte;Desenvolver motricidade fina;ampliar 

atenção sustentada e compartilhada;Promover momento de interação e 

aprendizado. A atividade consiste em realizar vários rosto na folha A 4 com 

diferentes tipos de cabelo cabelo em linha reta zig-zag, ondulado,essa 

atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação motora e uso 

correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar ampliando 

habilidades de uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de vocês com o 

resultado dos recortes que fizeram em casa. REALIZADA 
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17/11 Atendimento online – Flauta êmbolo caseira. - Objetivos – Trabalhar a 

motricidade fina, a atenção e concentração, o controle do sopro. 

Materiais – Um pedaço de mangueira (de preferência transparente) e uma 

bexiga.  

Descrição - A proposta da atividade consiste em criar com materiais 

alternativos o efeito sonoro de uma flauta de êmbolo, instrumento presente 

no subconsciente coletivo de todos aqueles que viram desenhos animados 

onde as quedas de precipícios das personagens eram sonorizados com um 

apito descendente, começando com um som bem agudo e terminando ao 

final com um som grave.  

 

Passo 1 – Cortar um pedaço de mangueira de aproximadamente 15 cm. 

Passo 2 – Posicionar a bexiga em uma das pontas da mangueira. 

Passo 3 – Colocar água na mangueira até que a agua esteja um dedo acima 

da bexiga. 

Passo 4 – Soprar na ponta da mangueira direcionando o sopro para baixo e 

apertar a bexiga para que a agua se movimente e mude de nível dentro da 

mangueira, modulando o som produzido. PENDENTE 

23/11 Atendimento online de Psicopedagogia - Transferencia - objetivos: Estimular 

atenção sustentada e compartilhada. Ampliar coordenação motora fina e 

viso motora; Desenvolver organização especial. Desenvolvimento:No dia 

de hoje iremos realizar uma atividade de Transferência, onde cada usuário 

deverá ter uma jarra grande com liquido e três recipientes menores com 

diferentes marcações. A atividade consiste em colocar o líquido até a 

marcação, cuidando para não ultrapassar .Realizando essa atividade 

iremos estar estimulando a coordenação motora fina, a atenção 

compartilhada, habilidades essas fundamentais para o bom desempenho 

nas atividades escolares.  REALIZADA 

30/11 Atendimento online – Psicopedagogia - Brincando com palitos 

Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora 

Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 

Desenvolvimento:No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 

estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de 

palitos de dente ou de fósforo,folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o 

material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar 

os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em 

volta dos palitos. REALIZADA 

Objetivo  
Terapêutico 

 • Explorar e desenvolver a prática vocal, pontuando volume e aspectos da 

técnica vocal por meio de canções e solfejos.• Utilizar uma abordagem 

teórica-musical, abordando conceitos como melodia e ritmo, trabalhando a 
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cognição, concentração e a motricidade na execução prática de peças 

musicais.• Utilizar a prática em conjunto a fim de estimular a interação.• 

Estimular a atenção, interação e cognição por meio de jogos e abordagens 

pedagógico-musicais. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Samuel da Silva de Souza 

Mês: Novembro/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

02/11 FERIADO 

09/11  Atendimento online – Artes – Cinema (curta metragem) - Objetivos: Ouvir 

a opinião e ideia dos outros Trabalhar em equipe Criar, soltar a 

imaginação e aumentar o nível de desinibição. Desenvolvimento: que 

tal fazer um curta metragem com seu celular? Você será o diretor e o 

roteirista. Convide a família, escolha o tema, personagens, figurino. 

Pense no que você tem em casa, o que poderá usar. Para gravar seu 

vídeo use de 3 a 5 minutos. Ensaio várias vezes, grave e exiba seu 

filme. PENDENTE 

16/11 Atendimento online – Artes – Vídeo Fotos com poses criativas.  

Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a 

socialização. Estimular a comparação de imagens ajudando na 

criatividade. Materiais: celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, 

sofá, entre outros... Desenvolvimento: Através das imagens dos 

bonecos da cartela imitar algumas poses. Vale usar travesseiros, 

sofá, cadeira, como apoio. Convide seus familiares. Enquanto um faz 

as poses o outro fotografa, depois invertem os papéis.  PENDENTE 

23/11 Atendimento online – Artes – The Voice Home Kids - Objetivos: Compartilhar 

ideias e gostos. Diminuir a desinibição. Integrar os participantes no universo 

da música. Beneficiar o desenvolvimento de outras linguagens Material: 

celular. Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma 

música conhecida de seu cantor ou cantora favoritos para apresentar 

posteriormente. A família poderá cantar junto. PENDENTE 

30/11 Atendimento online- Artes - Caça ao Tesouro com fotos do celular.  

Objetivos: Encontrar o tesouro escondido,  compartilhando pistas e 

informações com outros participantes. Desenvolver a habilidade motora, 

atenção, concentração, memória, compreensão de ordens, associação  de 

ideias. 

Materiais: celular, caixa de papelão ou baú,  papel sulfite, caneta, tesoura. 

Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um piquenique, um 

filme, um passeio, uma leitura, uma noite temática,  um jogo de tabuleiro,  

entre outros... Seja criativo. Conversem e cheguem num acordo entre vocês. 

Pense bem onde irá esconder o tesouro. Fotografe cada cômodo onde for 

colocar as dicas/pistas e também o cômodo onde está o tesouro. Após dada 
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a partida da caça vá mostrando as fotos dos cômodos  onde há dicas. Você 

pode auxiliar na leitura. Quando encontrar o tesouro festejam e combinem 

quando será sua paga. (Dia que será  feita a atividade/presente). PENDENTE 

Objetivo  
Terapêutico 

Utilizar a prática em conjunto a fim de estimular a interação, propondo uma 

participação com o grupo da oficina para o ano de 2 

020. Estimular a prática vocal, pontuando volume e aspectos da técnica vocal 

por meio de canções e utilizar uma abordagem teórica-musical, ressaltando 

os aspectos matemáticos, literários e artísticos, trabalhando a cognição e a 

concentração.  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: AMORA VEIT 

Mês: Novembro/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

03/11 Atendimento online – Pedagogia – Sem os nosso olhos, não conseguimos ver 

o mundo - Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 

interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 

responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 

Material/estratégia: uma tampa de caixa de papelão e canetinha. Atividade: 

No vídeo explico a necessidade da visão e o órgão responsável. Após a família 

terá que fazer dois furos na caixa, para as crianças colocarem as mãos e desta 

forma os pais pediram para as crianças desenharem os olhos, o nariz e a boca. 

Logo após mostrar para a criança como ficou o seu desenho. É importante 

que a criança perceba que sem enxergarmos é difícil identificarmos os lugares 

certinho dos órgãos. Que precisamos enxergar, ver as coisas para podermos 

identificá-las. PENDENTE 

10/11 Atendimento online – Festa no Céu  

Objetivo: Trabalhar a percepção, atenção sustentada e concentração; 
estimular jogo simbólico, a criatividade, imaginação. Materiais/Estratégias: 
Se tiver impressora, utilizar para imprimir e colorir os desenhos com lápis de 
cor; Celular para visualizar o vídeo da história;  

Passo a passo: 

• Apresentar para a Amora a história da “Festa no céu”, assistindo junto com 
ela o link enviado junto com a atividade na plataforma. 

• Após assistirem a história, perguntar pra ele quem eram os animais que 
tinham sido convidados para a festa, e qual o animal que foi para a festa no 
céu sem ser convidado. 

• Imprimir a atividade abaixo solicitando que ela pinte somente aqueles 
animais que foram convidados para festa, que são os animais que voam. 

• Caso seja necessário, auxiliar ele a encontrar os que voam. PENDENTE 

11/11 Atendimento online – Pedagogia - Identificando no nosso dia a dia a forma 

geométrica Quadrado - Objetivo: identificar que as formas geométricas estão 

presentes no ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 

Identificar e nomear a forma geométrica (quadrado), percebendo suas 

características. Material/estratégia: objetos da casa que possuem a forma 

geométrica quadrado. Atividade: pedir para a criança identificar objetos em 

seu lar que lembrem a forma geométrica quadrado. PENDENTE 
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17/11 Memória sonora-  

Objetivos: Estimulação da memória, percepção sonora, atenção e 

concentração.  

Materiais: Reprodutor de áudio, figuras.  

Descrição: Neste exercício a proposta é que o paciente faça a identificação de 
um elemento visual com base no som deste elemento. Os sons escolhidos 
para as atividades são de animais. A atividade pode ser conduzida a promover 
estímulos de memória, quando o mediador propõe que a criança memorize 
os áudios apreciados sequencialmente, por exemplo “Já foram três animais, 

qual tocou primeiro?”. PENDENTE 

18/11 Atendimento online- Pedagogia - Identificando a forma geométrica círculo no 

nosso dia a dia - Objetivos: identificar que as formas geométricas estão 

presentes no ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 

identificar e nomear a forma geometrica (circulo), percebendo suas 

características. Material/ estrategia: identificar objetos da casa que possuem 

a forma geométrica circulo. Atividade: com o auxílio de um adulto, identificar, 

reconhecer objetos, alimentos em seu lar que lembrem a forma geométrica 

círculo. PENDENTE 

24/11 Atendimento online- Pedagogia - Vídeo: Dobradura chapéu do soldado 

Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e 

nomear a forma geométrica (triângulo), percebendo suas características.  

Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal 

Atividade: A proposta é que a criança perceba que as formas geométricas 

fazem parte do nosso dia a dia e que identifiquem objetos em sua casa que 

tenham a forma geométrica triângulo. Após iremos fazer uma dobradura do 

chapéu do soldado com a folha sulfite ou folha de jornal/revista. PENDENTE 

Objetivo  
Terapêutico 

 Em avaliação  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: ENIO NAPP 

Mês: Novembro/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

03/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL – Recurso “Avião de brinquedo” + Jacaré + 

Piano dos animais 

Objetivo Materiais – Trabalhar a interação e atenção compartilhada,  

promover estímulos na linguagem e abordar a imitação verbal e motora. 

Materiais – Avião de brinquedo, violão, piano dos animais e jacaré. 

Descrição – O atendimento se deu em uma interação musical envolvendo 

recursos lúdicos com imitação verbal e motora. Ênio conseguiu manter a 

atenção obtendo uma troca por todo o atendimento. Realizou algumas 

imitações verbais mas não realizou imitação motora.  

04/11 Atendimento online Psicopedagogia- Coordenação Motora - objetivos: 

Estimular a coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver noção 

espacial; Estimular a atenção sustentada. Estimular lateralidade 

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 

coordenação motora fina,onde vocês irão criar vários caminhos e com 

tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos 

.Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 

importantes para o nosso aprendizado. PENDENTE 

10/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL - não compareceu 

11/11 Atendimento online de Psicopedagogia – Cabelo Maluco – Atividade de 

recorte - objetivos:Estimular o recorte;Desenvolver motricidade fina;ampliar 

atenção sustentada e compartilhada;Promover momento de interação e 

aprendizado. A atividade consiste em realizar vários rosto na folha A 4 com 

diferentes tipos de cabelo cabelo em linha reta zig-zag, ondulado,essa 

atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação motora e uso 

correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar ampliando 

habilidades de uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de vocês com o 

resultado dos recortes que fizeram em casa. PENDENTE 

17/10 Atendimento online de Psicopedagogia - Transferencia - objetivos: Estimular 

atenção sustentada e compartilhada. Ampliar coordenação motora fina e viso 

motora; Desenvolver organização especial. Desenvolvimento:No dia de hoje 

iremos realizar uma atividade de Transferência, onde cada usuário deverá ter 

uma jarra grande com liquido e três recipientes menores com diferentes 

marcações. A atividade consiste em colocar o líquido até a marcação, 

cuidando para não ultrapassar .Realizando essa atividade iremos estar 
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estimulando a coordenação motora fina, a atenção compartilhada, 

habilidades essas fundamentais para o bom desempenho nas atividades 

escolares. PENDENTE 

24/11 Atendimento online – Psicopedagogia - Brincando com palitos 

Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora 

Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 

Desenvolvimento:No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 

estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de 

palitos de dente ou de fósforo,folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o 

material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar 

os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em 

volta dos palitos. PENDENTE 

Objetivos 
Terapeuticos 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: BRAYAN DOS SANTOS 

Mês: Novembro/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

03/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL –  

Objetivos – Criação de vínculo, investigar preferencias e vivencias musicais, 

trabalhar a interação por meio de brincadeiras.  

Materiais – Instrumentos e recursos lúdicos 

Descrição – Brayan aceitou entrar na sala, se interessou novamente pelas 

figuras da roda do ônibus e brincou com o avião, a brincadeira teve 

funcionalidade e alguma interação com o terapeuta. 

04/11 Atendimento online Psicopedagogia- Coordenação Motora - objetivos: 

Estimular a coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver noção 

espacial; Estimular a atenção sustentada. Estimular lateralidade 

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 

coordenação motora fina,onde vocês irão criar vários caminhos e com 

tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos 

.Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 

importantes para o nosso aprendizado. PENDENTE 

10/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL –  

Objetivos – Criação de vínculo, investigar preferencias e vivencias musicais, 

trabalhar a interação por meio de brincadeiras.  

Materiais – Instrumentos e recursos lúdicos 

Descrição – Brayan aceitou entrar na sala, se interessou pelo avião de 

brinquedo, com o qual realizou uma brincadeira restrita mas com alguma 

interação com o terapeuta. Foi utilizado também o chocalho.  

11/11 Atendimento online de Psicopedagogia – Cabelo Maluco – Atividade de 

recorte - objetivos:Estimular o recorte;Desenvolver motricidade fina;ampliar 

atenção sustentada e compartilhada;Promover momento de interação e 

aprendizado. A atividade consiste em realizar vários rosto na folha A 4 com 

diferentes tipos de cabelo cabelo em linha reta zig-zag, ondulado,essa 

atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação motora e uso 

correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar ampliando 

habilidades de uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de vocês com o 

resultado dos recortes que fizeram em casa. PENDENTE 

17/11 Atendimento online de Psicopedagogia - Transferencia - objetivos: Estimular 

atenção sustentada e compartilhada. Ampliar coordenação motora fina e viso 
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motora; Desenvolver organização especial. Desenvolvimento:No dia de hoje 

iremos realizar uma atividade de Transferência, onde cada usuário deverá ter 

uma jarra grande com liquido e três recipientes menores com diferentes 

marcações. A atividade consiste em colocar o líquido até a marcação, 

cuidando para não ultrapassar .Realizando essa atividade iremos estar 

estimulando a coordenação motora fina, a atenção compartilhada, 

habilidades essas fundamentais para o bom desempenho nas atividades 

escolares. PENDENTE 

24/11 Atendimento online – Psicopedagogia - Brincando com palitos 

Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora 

Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 

Desenvolvimento:No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 

estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de 

palitos de dente ou de fósforo,folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o 

material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar 

os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em 

volta dos palitos. PENDENTE 

Objetivo  
Terapêutico 

 Em avaliação  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: ANTONIO DE PAULA 

Mês: Novembro/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

03/11 Atendimento online – Bate Latas - Objetivos: Explorar aspectos rítmicos, 

trabalhar a autonomia e independência na execução de tarefas (manuseio 

dos materiais), abordar a consciência ambiental (instrumento reciclado), 

desenvolver a psicomotricidade e promover estímulos da linguagem. 

Materiais: Duas latas de diferentes tamanhos e fita adesiva. Descrição: A 

proposta da atividade consiste em criar um tambor de latas, o “bongô”, 

utilizando duas latas ou material semelhante porém de tamanhos diferentes, 

unindo-as com fita adesiva e explorando-as musicalmente, iniciando com a 

música do vídeo de apoio, vídeo este anexado neste mesmo tópico, e depois 

continuar esta exploração com músicas que a criança goste e usualmente 

escute. Estimule Antônio a cantar junto, mas caso haja recusa, a construção 

e exploração do tambor já alcançam muitos dos objetivos pensados para a 

atividade. REALIZADA 

04/11 Atendimento online – Pedagogia – Sem os nosso olhos, não conseguimos ver 

o mundo - Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 

interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 

responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 

Material/estratégia: uma tampa de caixa de papelão e canetinha. Atividade: 

No vídeo explico a necessidade da visão e o órgão responsável. Após a família 

terá que fazer dois furos na caixa, para as crianças colocarem as mãos e desta 

forma os pais pediram para as crianças desenharem os olhos, o nariz e a boca. 

Logo após mostrar para a criança como ficou o seu desenho. É importante 

que a criança perceba que sem enxergarmos é difícil identificarmos os lugares 

certinho dos órgãos. Que precisamos enxergar, ver as coisas para podermos 

identificá-las. PENDENTE 

11/11 Atendimento online – Pedagogia - Identificando no nosso dia a dia a forma 

geométrica Quadrado - Objetivo: identificar que as formas geométricas estão 

presentes no ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 

Identificar e nomear a forma geométrica (quadrado), percebendo suas 

características. Material/estratégia: objetos da casa que possuem a forma 

geométrica quadrado. Atividade: pedir para a criança identificar objetos em 

seu lar que lembrem a forma geométrica quadrado. REALIZADA 

17/11 ATIVIDADE: VARAL DE FITAS - Objetivo: Desenvolver motricidade fina, 

atenção, concentração e habilidades cognitivas. 
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Varal 

Modo de fazer: Etapa 1: Use o varal da sua casa para pendurar as fitas. Se o 

varal não estiver disponível, use barbante para improvisar um. Cada pedaço 

de fita deve ser preso com um pregador. Etapa 2: A atividade consiste em 

pedir para as crianças retirar as fitas, uma a uma. PENDENTE 

18/11 Atendimento online- Pedagogia - Identificando a forma geométrica círculo no 

nosso dia a dia - Objetivos: identificar que as formas geométricas estão 

presentes no ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 

identificar e nomear a forma geometrica (circulo), percebendo suas 

características. Material/ estrategia: identificar objetos da casa que possuem 

a forma geométrica circulo. Atividade: com o auxílio de um adulto, identificar, 

reconhecer objetos, alimentos em seu lar que lembrem a forma geométrica 

círculo. REALIZADA 

24/11 Atendimento online- Pedagogia - Vídeo: Dobradura chapéu do soldado 

Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e 

nomear a forma geométrica (triângulo), percebendo suas características.  

Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal 

Atividade: A proposta é que a criança perceba que as formas geométricas 

fazem parte do nosso dia a dia e que identifiquem objetos em sua casa que 

tenham a forma geométrica triângulo. Após iremos fazer uma dobradura do 

chapéu do soldado com a folha sulfite ou folha de jornal/revista. PENDENTE 

Objetivo  
Terapêutico 

 Em avaliação  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: NOAH ROSA 

Mês: Novembro/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

03/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Objetivos – Trabalhar a interação e atenção compartilhada, a funcionalidade 

de instrumentos musicais e brinquedos e promover estímulos da linguagem. 

Descrição – Noah demonstrou interesse pela flauta, realizou a rítmica 

melódica de músicas soprando o instrumento. Não teve funcionalidade na 

montagem do quebra-cabeças, realizou o som do pato, e nomeou alguns 

animais. Ao explorar a meia lua estereotipou muito, o instrumento não deve 

ser utilizado novamente.  

04/11 Atendimento online – Pedagogia – Sem os nossos olhos, não conseguimos ver 

o mundo - Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 

interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 

responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 

Material/estratégia: uma tampa de caixa de papelão e canetinha. Atividade: 

No vídeo explico a necessidade da visão e o órgão responsável. Após a família 

terá que fazer dois furos na caixa, para as crianças colocarem as mãos e desta 

forma os pais pediram para as crianças desenharem os olhos, o nariz e a boca. 

Logo após mostrar para a criança como ficou o seu desenho. É importante 

que a criança perceba que sem enxergarmos é difícil identificarmos os lugares 

certinho dos órgãos. Que precisamos enxergar, ver as coisas para podermos 

identificá-las. REALIZADA 

10/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL – não compareceu 

11/11 Atendimento online – Pedagogia - Identificando no nosso dia a dia a forma 

geométrica Quadrado - Objetivo: identificar que as formas geométricas estão 

presentes no ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 

Identificar e nomear a forma geométrica (quadrado), percebendo suas 

características. Material/estratégia: objetos da casa que possuem a forma 

geométrica quadrado. Atividade: pedir para a criança identificar objetos em 

seu lar que lembrem a forma geométrica quadrado. REALIZADA 

17/11 Atendimento online- Pedagogia - Identificando a forma geométrica círculo no 

nosso dia a dia - Objetivos: identificar que as formas geométricas estão 

presentes no ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 

identificar e nomear a forma geometrica (circulo), percebendo suas 

características. Material/ estrategia: identificar objetos da casa que possuem 

a forma geométrica circulo. Atividade: com o auxílio de um adulto, identificar, 
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reconhecer objetos, alimentos em seu lar que lembrem a forma geométrica 

círculo. REALIZADA 

24/11 Atendimento online- Pedagogia - Vídeo: Dobradura chapéu do soldado 

Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e 

nomear a forma geométrica (triângulo), percebendo suas características.  

Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal 

Atividade: A proposta é que a criança perceba que as formas geométricas 

fazem parte do nosso dia a dia e que identifiquem objetos em sua casa que 

tenham a forma geométrica triângulo. Após iremos fazer uma dobradura do 

chapéu do soldado com a folha sulfite ou folha de jornal/revista. REALIZADA 

Objetivo  
Terapêutico 

 Em avaliação  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: ANTHONY MOELLER E SILVA 

Mês: Novembro/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

03/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL – Realizado em dupla com a psicóloga do 

paciente.  

Objetivos – Aumentar interesses, estimular a linguagem, aprimorar a 

funcionalidade dos recursos lúdicos utilizados em atendimento 

Materiais – Instrumentos e recursos lúdicos 

Descrição – Anthony interagiu bastante com as luvas da canção “Aranha 
sapateadeira”, realizou novamente a sequência lógica da canção “A roda do 
ônibus”. Recusou o quebra cabeças do seu lobato não realizando sons.  

04/11 Atendimento online Psicopedagogia- Coordenação Motora - objetivos: 

Estimular a coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver noção 

espacial; Estimular a atenção sustentada. Estimular lateralidade 

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 

coordenação motora fina,onde vocês irão criar vários caminhos e com 

tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos 

.Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 

importantes para o nosso aprendizado. PENDENTE 

10/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL – Realizado em dupla com a psicóloga do 

paciente.  

Objetivos – Aumentar interesses, estimular a linguagem, aprimorar a 

funcionalidade dos recursos lúdicos utilizados em atendimento 

Materiais – Instrumentos e recursos lúdicos 

Descrição – Anthony interagiu bastante com as luvas da canção “Aranha 
sapateadeira” pediu a musicaO Ratinho do castelo ratimbum e fez escolha 
da música do jacaré por meio dos cartões das músicas. Brincou com um 
trenzinho (foi realizada a canção “Fumaça durante a bricadeira”. Foi feita 
também a canção do Avião e da Galinha, porém não houve funcionalidade 
na interação por meio desta.  

11/11 Atendimento online de Psicopedagogia – Cabelo Maluco – Atividade de 

recorte - objetivos:Estimular o recorte;Desenvolver motricidade fina;ampliar 

atenção sustentada e compartilhada;Promover momento de interação e 

aprendizado. A atividade consiste em realizar vários rosto na folha A 4 com 

diferentes tipos de cabelo cabelo em linha reta zig-zag, ondulado,essa 

atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação motora e uso 

correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar ampliando 
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habilidades de uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de vocês com o 

resultado dos recortes que fizeram em casa. PENDENTE 

17/11 Atendimento online de Psicopedagogia - Transferencia - objetivos: Estimular 

atenção sustentada e compartilhada. Ampliar coordenação motora fina e viso 

motora; Desenvolver organização especial. Desenvolvimento:No dia de hoje 

iremos realizar uma atividade de Transferência, onde cada usuário deverá ter 

uma jarra grande com liquido e três recipientes menores com diferentes 

marcações. A atividade consiste em colocar o líquido até a marcação, 

cuidando para não ultrapassar .Realizando essa atividade iremos estar 

estimulando a coordenação motora fina, a atenção compartilhada, 

habilidades essas fundamentais para o bom desempenho nas atividades 

escolares. PENDENTE 

24/11 Atendimento online – Psicopedagogia - Brincando com palitos 

Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora 

Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 

Desenvolvimento:No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 

estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de 

palitos de dente ou de fósforo,folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o 

material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar 

os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em 

volta dos palitos. PENDENTE 

Objetivo  
Terapêutico 

 • Utilizar o teclado como ferramenta no desenvolvimento cognitivo e 

motor e no estimulo da interação.  

• Aprimorar a funcionalidade musical de instrumentos rítmicos e de 

sopro.  

• Aprimorar a consciência vocal e desenvolver o canto por meio de 

canções. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Leonardo Assunção 

Mês: Novembro/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

03/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL – Exercícios rítmicos 

Objetivos – Realizar uma abordagem teórico-prática musical afim de 

resgatar habilidades rítmicas 

Materiais – Tambores 

Descrição – O atendimento se deu em uma aplicação do paradidle “D-E-D-D 

– E – D – E –E” em tambores e no cajón. 

04/11 Atendimento online – Artes – Cinema (curta metragem) - Objetivos: Ouvir a 

opinião e ideia dos outros Trabalhar em equipe Criar, soltar a 

imaginação e aumentar o nível de desinibição. Desenvolvimento: que 

tal fazer um curta metragem com seu celular? Você será o diretor e o 

roteirista. Convide a família, escolha o tema, personagens, figurino. 

Pense no que você tem em casa, o que poderá usar. Para gravar seu 

vídeo use de 3 a 5 minutos. Ensaio várias vezes, grave e exiba seu 

filme. PENDENTE 

10/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL 
Objetivos: Promover estímulos motores e cognitivos e abordar melodia.   
 
Materiais- Teclado e papel 
 
Descrição- A proposta do atendimento se deu em realizar uma exploração 

do teclado utilizando escrita melódica silábica e trabalhando com dedos 

numerados. 

11/11 Atendimento online – Artes – Vídeo Fotos com poses criativas.  

Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a 

socialização. Estimular a comparação de imagens ajudando na criatividade. 

Materiais: celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, sofá, entre outros... 

Desenvolvimento: Através das imagens dos bonecos da cartela imitar 

algumas poses. Vale usar travesseiros, sofá, cadeira, como apoio. Convide 

seus familiares. Enquanto um faz as poses o outro fotografa, depois 

invertem os papéis. PENDENTE 

17/11 Atendimento online – Artes – The Voice Home Kids - Objetivos: Compartilhar 

ideias e gostos. Diminuir a desinibição. Integrar os participantes no universo 

da música. Beneficiar o desenvolvimento de outras linguagens Material: 

celular. Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma 
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música conhecida de seu cantor ou cantora favoritos para apresentar 

posteriormente. A família poderá cantar junto. PENDENTE 

24/11 Atendimento online- Artes - Caça ao Tesouro com fotos do celular.  

Objetivos: Encontrar o tesouro escondido,  compartilhando pistas e 

informações com outros participantes. Desenvolver a habilidade motora, 

atenção, concentração, memória, compreensão de ordens, associação  de 

ideias. 

Materiais: celular, caixa de papelão ou baú,  papel sulfite, caneta, tesoura. 

Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um piquenique, um 

filme, um passeio, uma leitura, uma noite temática,  um jogo de tabuleiro,  

entre outros... Seja criativo. Conversem e cheguem num acordo entre vocês. 

Pense bem onde irá esconder o tesouro. Fotografe cada cômodo onde for 

colocar as dicas/pistas e também o cômodo onde está o tesouro. Após dada 

a partida da caça vá mostrando as fotos dos cômodos  onde há dicas. Você 

pode auxiliar na leitura. Quando encontrar o tesouro festejam e combinem 

quando será sua paga. (Dia que será  feita a atividade/presente). PENDENTE 

Objetivo  
Terapêutico 

Desenvolver a leitura e escrita de partitura; promovendo o saber 

musical e uma estimulação cognitiva, usando como ponto central a 

exploração das habilidades rítmicas. Trabalhar a interação e atenção 

compartilhada por meio de prática musical. Abordar conceitos como 

melodia e harmonia, explorando novos instrumentos.  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Kalel Antunes Ferreira 

Mês: Novembro/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

03/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL - Objetivos – Investigar vivencias e 

preferencias musicais. 

Materiais – Instrumentos da sala de música.   

Descrição – O usuário demonstrou ter facilidade nas explorações rítmicas, 

tanto no cajón quanto em tambores, conseguiu também realizar melodias no 

teclado com base em escrita alternativa.  

04/11 Atendimento online – Artes – Cinema (curta metragem) - Objetivos: Ouvir a 

opinião e ideia dos outros Trabalhar em equipe Criar, soltar a imaginação 

e aumentar o nível de desinibição. Desenvolvimento: que tal fazer um curta 

metragem com seu celular? Você será o diretor e o roteirista. Convide a 

família, escolha o tema, personagens, figurino. Pense no que você tem em 

casa, o que poderá usar. Para gravar seu vídeo use de 3 a 5 minutos. Ensaio 

várias vezes, grave e exiba seu filme. PENDENTE 

10/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL 
Objetivos: Promover estímulos motores e cognitivos e abordar melodia.   
Materiais- Teclado e papel 
Descrição- A proposta do atendimento se deu em realizar uma exploração do 

teclado utilizando escrita melódica silábica promovendo pareamento e 

trabalhando com dedos numerados. Kalel demonstrou certa dificuldade mas 

conseguiu tocar a sequencia de pentacorde proposta e também a canção Dó 

ré mi pastorzinha. 

11/11 Atendimento online – Artes – Vídeo Fotos com poses criativas.  

Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a 

socialização. Estimular a comparação de imagens ajudando na criatividade. 

Materiais: celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, sofá, entre outros... 

Desenvolvimento: Através das imagens dos bonecos da cartela imitar 

algumas poses. Vale usar travesseiros, sofá, cadeira, como apoio. Convide 

seus familiares. Enquanto um faz as poses o outro fotografa, depois 

invertem os papéis. PENDENTE 

17/11 Atendimento online – Artes – The Voice Home Kids - Objetivos: Compartilhar 

ideias e gostos. Diminuir a desinibição. Integrar os participantes no universo 

da música. Beneficiar o desenvolvimento de outras linguagens Material: 

celular. Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma 
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música conhecida de seu cantor ou cantora favoritos para apresentar 

posteriormente. A família poderá cantar junto. PENDENTE 

24/11 Atendimento online- Artes - Caça ao Tesouro com fotos do celular.  

Objetivos: Encontrar o tesouro escondido,  compartilhando pistas e 

informações com outros participantes. Desenvolver a habilidade motora, 

atenção, concentração, memória, compreensão de ordens, associação  de 

ideias. 

Materiais: celular, caixa de papelão ou baú,  papel sulfite, caneta, tesoura. 

Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um piquenique, um 

filme, um passeio, uma leitura, uma noite temática,  um jogo de tabuleiro,  

entre outros... Seja criativo. Conversem e cheguem num acordo entre vocês. 

Pense bem onde irá esconder o tesouro. Fotografe cada cômodo onde for 

colocar as dicas/pistas e também o cômodo onde está o tesouro. Após dada 

a partida da caça vá mostrando as fotos dos cômodos  onde há dicas. Você 

pode auxiliar na leitura. Quando encontrar o tesouro festejam e combinem 

quando será sua paga. (Dia que será  feita a atividade/presente). PENDENTE 

Objetivo  
Terapêutico 

Em avaliação 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Gabriela Kreisch 

Mês: Novembro/2020  

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

03/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL – não compareceu 

04/11 Atendimento online – Artes – Cinema (curta metragem) - Objetivos: Ouvir a 

opinião e ideia dos outros Trabalhar em equipe Criar, soltar a imaginação e 

aumentar o nível de desinibição. Desenvolvimento: que tal fazer um curta 

metragem com seu celular? Você será o diretor e o roteirista. Convide a 

família, escolha o tema, personagens, figurino. Pense no que você tem em 

casa, o que poderá usar. Para gravar seu vídeo use de 3 a 5 minutos. Ensaio 

várias vezes, grave e exiba seu filme. PENDENTE 

10/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL –  Objetivos – Promover a interação e o 

relaxamento por meio da apreciação sonora.  

Materiais – Violão 

Descrição – Gabriela estava tranquila, sorriu e fez bastante contato ocular, 

apresentou compreensão de alguns comandos no levantar-se e abrir a porta.  

11/10 Atendimento online – Artes – Vídeo Fotos com poses criativas.  

Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a 

socialização. Estimular a comparação de imagens ajudando na criatividade. 

Materiais: celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, sofá, entre outros... 

Desenvolvimento: Através das imagens dos bonecos da cartela imitar 

algumas poses. Vale usar travesseiros, sofá, cadeira, como apoio. Convide 

seus familiares. Enquanto um faz as poses o outro fotografa, depois 

invertem os papéis. PENDENTE 

17/11 Atendimento online – Artes – The Voice Home Kids - Objetivos: Compartilhar 

ideias e gostos. Diminuir a desinibição. Integrar os participantes no universo 

da música. Beneficiar o desenvolvimento de outras linguagens Material: 

celular. Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma 

música conhecida de seu cantor ou cantora favoritos para apresentar 

posteriormente. A família poderá cantar junto. PENDENTE 

24/11 Atendimento online- Artes - Caça ao Tesouro com fotos do celular.  

Objetivos: Encontrar o tesouro escondido,  compartilhando pistas e 

informações com outros participantes. Desenvolver a habilidade motora, 

atenção, concentração, memória, compreensão de ordens, associação  de 

ideias.  

Materiais: celular, caixa de papelão ou baú,  papel sulfite, caneta, tesoura. 

Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um piquenique, um 
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filme, um passeio, uma leitura, uma noite temática,  um jogo de tabuleiro,  

entre outros... Seja criativo. Conversem e cheguem num acordo entre vocês. 

Pense bem onde irá esconder o tesouro. Fotografe cada cômodo onde for 

colocar as dicas/pistas e também o cômodo onde está o tesouro. Após dada 

a partida da caça vá mostrando as fotos dos cômodos  onde há dicas. Você 

pode auxiliar na leitura. Quando encontrar o tesouro festejam e combinem 

quando será sua paga. (Dia que será  feita a atividade/presente). PENDENTE 

Objetivo  
Terapêutico 

• Utilizar o teclado como ferramenta no desenvolvimento cognitivo e motor 

e no estimulo da interação.  

• Aprimorar a funcionalidade musical de instrumentos rítmicos e de sopro.  

• Aprimorar a consciência vocal e desenvolver o canto por meio de canções. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Davi Beuting Severo 

Mês: Novembro/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 
Data  

04/11 Atendimento online – Artes – Cinema (curta metragem) - Objetivos: Ouvir a 

opinião e ideia dos outros Trabalhar em equipe Criar, soltar a imaginação e 

aumentar o nível de desinibição. Desenvolvimento: que tal fazer um curta 

metragem com seu celular? Você será o diretor e o roteirista. Convide a 

família, escolha o tema, personagens, figurino. Pense no que você tem em 

casa, o que poderá usar. Para gravar seu vídeo use de 3 a 5 minutos. Ensaio 

várias vezes, grave e exiba seu filme. PENDENTE 

05/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL – não compareceu 

12/11 Atendimento online – Artes – Vídeo Fotos com poses criativas.  

Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a 

socialização. Estimular a comparação de imagens ajudando na criatividade. 

Materiais: celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, sofá, entre outros... 

Desenvolvimento: Através das imagens dos bonecos da cartela imitar 

algumas poses. Vale usar travesseiros, sofá, cadeira, como apoio. Convide 

seus familiares. Enquanto um faz as poses o outro fotografa, depois 

invertem os papéis. PENDENTE 

19/11 Atendimento online – Artes – The Voice Home Kids - Objetivos: Compartilhar 

ideias e gostos. Diminuir a desinibição. Integrar os participantes no universo 

da música. Beneficiar o desenvolvimento de outras linguagens Material: 

celular. Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma música 

conhecida de seu cantor ou cantora favoritos para apresentar posteriormente. 

A família poderá cantar junto. PENDENTE 

26/11 Atendimento online- Artes - Caça ao Tesouro com fotos do celular.   

Objetivos: Encontrar o tesouro escondido,  compartilhando pistas e 

informações com outros participantes. Desenvolver a habilidade motora, 

atenção, concentração, memória, compreensão de ordens, associação  de 

ideias. 

Materiais: celular, caixa de papelão ou baú,  papel sulfite, caneta, tesoura. 

Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um piquenique, um filme, 

um passeio, uma leitura, uma noite temática,  um jogo de tabuleiro,  entre 

outros... Seja criativo. Conversem e cheguem num acordo entre vocês. Pense 

bem onde irá esconder o tesouro. Fotografe cada cômodo onde for colocar as 

dicas/pistas e também o cômodo onde está o tesouro. Após dada a partida da 

caça vá mostrando as fotos dos cômodos  onde há dicas. Você pode auxiliar na 
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leitura. Quando encontrar o tesouro festejam e combinem quando será sua 

paga. (Dia que será  feita a atividade/presente). PENDENTE 

Objetivo  
Terapêutico 

 • Aumentar o tempo de permanência nas atividades musicais; • Estabelecer 

regras e limites durante as terapias. • Utilizar uma metodologia de escrita 

alternativa com cores afim de explorar melodias e escalas no teclado. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Gabriel Prim 

Mês: Novembro/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 
Data  

04/11 Atendimento online – Pedagogia – Sem os nossos olhos, não conseguimos ver 
o mundo - Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 
interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 
responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 
Material/estratégia: uma tampa de caixa de papelão e canetinha. Atividade: 
No vídeo explico a necessidade da visão e o órgão responsável. Após a família 
terá que fazer dois furos na caixa, para as crianças colocarem as mãos e desta 
forma os pais pediram para as crianças desenharem os olhos, o nariz e a boca. 
Logo após mostrar para a criança como ficou o seu desenho. É importante 
que a criança perceba que sem enxergarmos é difícil identificarmos os lugares 
certinho dos órgãos. Que precisamos enxergar, ver as coisas para podermos 

identificá-las. PENDENTE 

05/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL – Realizado em dupla com Gabriel Prim  

Objetivos – Trabalhar a interação, imitação e a atenção compartilhada, 

explorar aspectos rítmicos. 

Materiais – Copos plásticos e violão. 

Descrição – A proposta do atendimento se deu em realizar uma brincadeira 

de roda utilizando copos de cozinha com funcionalidade musical, utilizando a 

música “Escravos de Jó” e movimentos como ferramenta. Gabriel conseguiu 

realizar os movimentos, apresentou intenção comunicativa e atenção 

compartilhada durante a atividade. 

12/11 Atendimento online – Pedagogia - Identificando no nosso dia a dia a forma 

geométrica Quadrado - Objetivo: identificar que as formas geométricas estão 

presentes no ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 

Identificar e nomear a forma geométrica (quadrado), percebendo suas 

características. Material/estratégia: objetos da casa que possuem a forma 

geométrica quadrado. Atividade: pedir para a criança identificar objetos em 

seu lar que lembrem a forma geométrica quadrado. PENDENTE 

19/11 Atendimento online- Pedagogia - Identificando a forma geométrica círculo no 

nosso dia a dia - Objetivos: identificar que as formas geométricas estão 

presentes no ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 

identificar e nomear a forma geometrica (circulo), percebendo suas 

características. Material/ estrategia: identificar objetos da casa que possuem 

a forma geométrica circulo. Atividade: com o auxílio de um adulto, identificar, 

reconhecer objetos, alimentos em seu lar que lembrem a forma geométrica 

círculo. PENDENTE 
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26/11 Atendimento online- Pedagogia - Vídeo: Dobradura chapéu do soldado 

Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e 

nomear a forma geométrica (triângulo), percebendo suas características.  

Material/estratégia: Folha sulfite ou folha de revista/jornal 

Atividade: A proposta é que a criança perceba que as formas geométricas 

fazem parte do nosso dia a dia e que identifiquem objetos em sua casa que 

tenham a forma geométrica triângulo. Após iremos fazer uma dobradura do 

chapéu do soldado com a folha sulfite ou folha de jornal/revista. PENDENTE 

Objetivo  
Terapêutico 

 • Aumentar o tempo de permanência nas atividades musicais; • Estabelecer 

regras e limites durante as terapias. • Utilizar uma metodologia de escrita 

alternativa com cores afim de explorar melodias e escalas no teclado. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Joyce Manuela Pereira dos Santos 

Mês: Novembro/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

04/11 Atendimento online Psicopedagogia- Coordenação Motora - objetivos: 
Estimular a coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver noção 
espacial; Estimular a atenção sustentada. Estimular lateralidade 
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com 
tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos 
.Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 

importantes para o nosso aprendizado. PENDENTE 

05/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL 
Objetivos: Promover estímulos motores e cognitivos e abordar melodia.   
Materiais- Teclado e papel.  
Descrição- A proposta do atendimento se deu em realizar o Minuet G 
utilizando escrita melódica silábica promovendo pareamento e trabalhando 
com dedos numerados.  

12/11 Atendimento online de Psicopedagogia – Cabelo Maluco – Atividade de 

recorte - objetivos:Estimular o recorte;Desenvolver motricidade fina;ampliar 

atenção sustentada e compartilhada;Promover momento de interação e 

aprendizado. A atividade consiste em realizar vários rosto na folha A 4 com 

diferentes tipos de cabelo cabelo em linha reta zig-zag, ondulado,essa 

atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação motora e uso 

correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar ampliando 

habilidades de uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de vocês com o 

resultado dos recortes que fizeram em casa. PENDENTE 

19/11 Atendimento online de Psicopedagogia - Transferencia - objetivos: Estimular 

atenção sustentada e compartilhada. Ampliar coordenação motora fina e viso 

motora; Desenvolver organização especial. Desenvolvimento:No dia de hoje 

iremos realizar uma atividade de Transferência, onde cada usuário deverá ter 

uma jarra grande com liquido e três recipientes menores com diferentes 

marcações. A atividade consiste em colocar o líquido até a marcação, 

cuidando para não ultrapassar .Realizando essa atividade iremos estar 

estimulando a coordenação motora fina, a atenção compartilhada, 

habilidades essas fundamentais para o bom desempenho nas atividades 

escolares. PENDENTE 

26/11 Atendimento online – Psicopedagogia - Brincando com palitos 

Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora, Desenvolver 

atenção sustentada e compartilhada.  

Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 

estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de 
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palitos de dente ou de fósforo,folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o 

material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar 

os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em 

volta dos palitos. PENDENTE 

Objetivo  
Terapêutico 

• Explorar consciência vocal por meio de solfejos e canções; • Trabalhar o 

ritmo e a dinâmica nas práticas musicais. • Desenvolver o conceito de 

melodia, por meio de escrita alternativa. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Usuário: Thiago de Castro Moreria Silveira 

Mês: Novembro/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

04/11 Atendimento online – Pedagogia – Sem os nosso olhos, não conseguimos ver 
o mundo - Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 
interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 
responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 
Material/estratégia: uma tampa de caixa de papelão e canetinha. Atividade: 
No vídeo explico a necessidade da visão e o órgão responsável. Após a família 
terá que fazer dois furos na caixa, para as crianças colocarem as mãos e desta 
forma os pais pediram para as crianças desenharem os olhos, o nariz e a boca. 
Logo após mostrar para a criança como ficou o seu desenho. É importante 
que a criança perceba que sem enxergarmos é difícil identificarmos os lugares 
certinho dos órgãos. Que precisamos enxergar, ver as coisas para podermos 

identificá-las. PENDENTE 

05/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL- Atendimento realizado em dupla com o 
fisioterapeuta da instituicao.  
Objetivos: Promover estimulos motores e musculares por meio de 
movimentos de rastejo no chão.  
Materiais- estímulos diversos 
Descrição- Thiago se apresentou com menos interesse de estar de pé, se 
jogou bastante e então foi decidido realizar movimentos de alongamento 
muscular e rastejo no chão 

12/11 Atendimento online – Pedagogia - Identificando no nosso dia a dia a forma 

geométrica Quadrado - Objetivo: identificar que as formas geométricas estão 

presentes no ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 

Identificar e nomear a forma geométrica (quadrado), percebendo suas 

características. Material/estratégia: objetos da casa que possuem a forma 

geométrica quadrado. Atividade: pedir para a criança identificar objetos em 

seu lar que lembrem a forma geométrica quadrado. PENDENTE 

19/11 Atendimento online- Pedagogia - Identificando a forma geométrica círculo no 

nosso dia a dia - Objetivos: identificar que as formas geométricas estão 

presentes no ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 

identificar e nomear a forma geometrica (circulo), percebendo suas 

características. Material/ estrategia: identificar objetos da casa que possuem 

a forma geométrica circulo. Atividade: com o auxílio de um adulto, identificar, 

reconhecer objetos, alimentos em seu lar que lembrem a forma geométrica 

círculo. PENDENTE 

26/11 Atendimento online- Pedagogia - Vídeo: Dobradura chapéu do soldado.  

Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e 
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nomear a forma geométrica (triângulo), percebendo suas características. 

Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal.  

Atividade: A proposta é que a criança perceba que as formas geométricas 

fazem parte do nosso dia a dia e que identifiquem objetos em sua casa que 

tenham a forma geométrica triângulo. Após iremos fazer uma dobradura do 

chapéu do soldado com a folha sulfite ou folha de jornal/revista. PENDENTE 

Objetivo  
Terapêutico 

Aumentar a permanência e funcionalidade de se manter sentado; 

desenvolver um foco de interesse sonoro-musical; trabalhar a percepção 

sonora por meio de exploração de diferentes timbres; Desenvolver a 

funcionalidade musical do instrumentos explorados em atendimento; 

Promover a atenção e interação por meio de canções e improvisação musico-

centrada.  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Liv Ágatha 

Mês: Novembro/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

04/11 Atendimento online – Pedagogia – Sem os nosso olhos, não conseguimos ver 

o mundo - Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 

interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 

responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 

Material/estratégia: uma tampa de caixa de papelão e canetinha. Atividade: 

No vídeo explico a necessidade da visão e o órgão responsável. Após a família 

terá que fazer dois furos na caixa, para as crianças colocarem as mãos e desta 

forma os pais pediram para as crianças desenharem os olhos, o nariz e a boca. 

Logo após mostrar para a criança como ficou o seu desenho. É importante 

que a criança perceba que sem enxergarmos é difícil identificarmos os lugares 

certinho dos órgãos. Que precisamos enxergar, ver as coisas para podermos 

identificá-las. PENDENTE 

05/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL – não compareceu 

12/11 Atendimento online – Pedagogia - Identificando no nosso dia a dia a forma 

geométrica Quadrado - Objetivo: identificar que as formas geométricas estão 

presentes no ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 

Identificar e nomear a forma geométrica (quadrado), percebendo suas 

características. Material/estratégia: objetos da casa que possuem a forma 

geométrica quadrado. Atividade: pedir para a criança identificar objetos em 

seu lar que lembrem a forma geométrica quadrado. REALIZADA 

19/11 Atendimento online- Pedagogia - Identificando a forma geométrica círculo no 

nosso dia a dia - Objetivos: identificar que as formas geométricas estão 

presentes no ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 

identificar e nomear a forma geometrica (circulo), percebendo suas 

características. Material/ estrategia: identificar objetos da casa que possuem 

a forma geométrica circulo. Atividade: com o auxílio de um adulto, identificar, 

reconhecer objetos, alimentos em seu lar que lembrem a forma geométrica 

círculo. REALIZADA 

26/11 Atendimento online- Pedagogia - Vídeo: Dobradura chapéu do soldado 

Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e 

nomear a forma geométrica (triângulo), percebendo suas características.  

Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal 
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Atividade: A proposta é que a criança perceba que as formas geométricas 

fazem parte do nosso dia a dia e que identifiquem objetos em sua casa que 

tenham a forma geométrica triângulo. Após iremos fazer uma dobradura do 

chapéu do soldado com a folha sulfite ou folha de jornal/revista. PENDENTE 

Objetivo  
Terapêutico 

Promover estímulos na linguagem, motricidade e questões cognitivas por 

meio de práticas e trocas musicais utilizando como materiais instrumentos 

musicais, recursos lúdicos, cartões de música e o corpo. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Miguel dos Santos Alves Nogueira  

Mês: Novembro/2020 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

04/11 Atendimento online Psicopedagogia- Coordenação Motora - objetivos: 

Estimular a coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver noção 

espacial; Estimular a atenção sustentada. Estimular lateralidade 

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 

coordenação motora fina,onde vocês irão criar vários caminhos e com 

tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos 

.Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 

importantes para o nosso aprendizado. PENDENTE 

05/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL 
Objetivos – Explorar e desenvolver habilidades rítmicas por meio de 
associação com rítmica silábica e compreender o conceito de rápido e lento 
por meio de rítmica corporal.  
Materiais – Tambor e baquetas 
Descrição – Inicialmente o atendimento se deu em compreender grupos 
rítmicos associando a prática no tambor a palavras previamente 
estabelecidas: Pão, Pato e chocolate. Após isso, uma atividade para 
compreensão do conceito de velocidade em musica foi feito caminhando no 
tempo acompanhando um tambor, Miguel apresenta dificuldades para 
manter a sincronia na marcha. Ao final uma conversação com tambor foi 
realizada.  

12/11 Atendimento online de Psicopedagogia – Cabelo Maluco – Atividade de 

recorte - objetivos:Estimular o recorte;Desenvolver motricidade fina;ampliar 

atenção sustentada e compartilhada;Promover momento de interação e 

aprendizado. A atividade consiste em realizar vários rosto na folha A 4 com 

diferentes tipos de cabelo cabelo em linha reta zig-zag, ondulado,essa 

atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação motora e uso 

correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar ampliando 

habilidades de uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de vocês com o 

resultado dos recortes que fizeram em casa. PENDENTE 

19/11 Atendimento online de Psicopedagogia - Transferencia - objetivos: Estimular 

atenção sustentada e compartilhada. Ampliar coordenação motora fina e viso 

motora; Desenvolver organização especial. Desenvolvimento:No dia de hoje 

iremos realizar uma atividade de Transferência, onde cada usuário deverá ter 

uma jarra grande com liquido e três recipientes menores com diferentes 

marcações. A atividade consiste em colocar o líquido até a marcação, 

cuidando para não ultrapassar .Realizando essa atividade iremos estar 

estimulando a coordenação motora fina, a atenção compartilhada, 
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habilidades essas fundamentais para o bom desempenho nas atividades 

escolares. PENDENTE 

26/11 Atendimento online – Psicopedagogia - Brincando com palitos 

Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora 

Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 

Desenvolvimento:No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 

estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de 

palitos de dente ou de fósforo,folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o 

material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar 

os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em 

volta dos palitos. PENDENTE 

Objetivo  
Terapêutico 

Promover estímulos na linguagem por meio de canções, trabalhar a 

percepção rítmica, estimular a interação e atenção compartilhada por meio 

de práticas musicais, utilizar uma abordagem pedagógico musical 

promovendo estímulos cognitivos e motores.  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Gabriel Zanchieta Borges  
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

04/11 Atendimento online – Artes – Cinema (curta metragem) - Objetivos: Ouvir a 

opinião e ideia dos outros Trabalhar em equipe Criar, soltar a imaginação e 

aumentar o nível de desinibição. Desenvolvimento: que tal fazer um curta 

metragem com seu celular? Você será o diretor e o roteirista. Convide a 

família, escolha o tema, personagens, figurino. Pense no que você tem em 

casa, o que poderá usar. Para gravar seu vídeo use de 3 a 5 minutos. Ensaio 

várias vezes, grave e exiba seu filme. PENDENTE 

05/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL 
Objetivos – Promover estímulos cognitivos e motores por meio de 
abordagem teórico prática musical 
Materiais – Teclado e caderno 
Descrição – O atendimento se deu em uma abordagem teórica a respeito da 
construção e execução de escalas maiores no piano. Foi também utilizado 
um sistema de numeração dos dedos das mãos afim de organizar a 
execução da escala.  

12/11 Atendimento online – Artes – Vídeo Fotos com poses criativas.  

Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a 

socialização. Estimular a comparação de imagens ajudando na criatividade. 

Materiais: celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, sofá, entre outros... 

Desenvolvimento: Através das imagens dos bonecos da cartela imitar 

algumas poses. Vale usar travesseiros, sofá, cadeira, como apoio. Convide 

seus familiares. Enquanto um faz as poses o outro fotografa, depois 

invertem os papéis. PENDENTE 

19/11 Atendimento online – Artes – The Voice Home Kids - Objetivos: Compartilhar 

ideias e gostos. Diminuir a desinibição. Integrar os participantes no universo 

da música. Beneficiar o desenvolvimento de outras linguagens Material: 

celular. Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma 

música conhecida de seu cantor ou cantora favoritos para apresentar 

posteriormente. A família poderá cantar junto. PENDENTE 

26/11 Atendimento online- Artes - Caça ao Tesouro com fotos do celular.  

Objetivos: Encontrar o tesouro escondido,  compartilhando pistas e 

informações com outros participantes. Desenvolver a habilidade motora, 

atenção, concentração, memória, compreensão de ordens, associação  de 

ideias. 
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Materiais: celular, caixa de papelão ou baú,  papel sulfite, caneta, tesoura. 

Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um piquenique, um 

filme, um passeio, uma leitura, uma noite temática,  um jogo de tabuleiro,  

entre outros... Seja criativo. Conversem e cheguem num acordo entre vocês. 

Pense bem onde irá esconder o tesouro. Fotografe cada cômodo onde for 

colocar as dicas/pistas e também o cômodo onde está o tesouro. Após dada 

a partida da caça vá mostrando as fotos dos cômodos  onde há dicas. Você 

pode auxiliar na leitura. Quando encontrar o tesouro festejam e combinem 

quando será sua paga. (Dia que será  feita a atividade/presente). PENDENTE 

Objetivo  
Terapêutico 

Utilizar uma abordagem teórico-prática musical afim de promover estímulos 

cognitivos e motores. Investigar e aprimorar vivencias e preferencias 

musicais por meio de apreciação e prática musical. Abordar o processo de 

composição de uma música, partindo dos sentimentos e narrativas presentes 

em canções.  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Guilherme Cavalheiro Santos  
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

04/11 Atendimento online – Artes – Cinema (curta metragem) - Objetivos: Ouvir a 

opinião e ideia dos outros Trabalhar em equipe Criar, soltar a imaginação e 

aumentar o nível de desinibição. Desenvolvimento: que tal fazer um curta 

metragem com seu celular? Você será o diretor e o roteirista. Convide a 

família, escolha o tema, personagens, figurino. Pense no que você tem em 

casa, o que poderá usar. Para gravar seu vídeo use de 3 a 5 minutos. Ensaio 

várias vezes, grave e exiba seu filme. PENDENTE 

05/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL – Continuação de Cenas e Músicas - 
Construção de uma história de terror 
Objetivos terapêuticos: Explorar os sentimentos e a música, explorar 
aspectos pedagógicos e narrativa.  
Materiais: Computador 
Descrição do atendimento: Foi dado continuidade na construção da estória. 
Guilherme.  

12/11 Atendimento online – Artes – Vídeo Fotos com poses criativas.  

Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a 

socialização. Estimular a comparação de imagens ajudando na criatividade. 

Materiais: celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, sofá, entre outros... 

Desenvolvimento: Através das imagens dos bonecos da cartela imitar 

algumas poses. Vale usar travesseiros, sofá, cadeira, como apoio. Convide 

seus familiares. Enquanto um faz as poses o outro fotografa, depois 

invertem os papéis. PENDENTE 

19/11 Atendimento online – Artes – The Voice Home Kids - Objetivos: Compartilhar 

ideias e gostos. Diminuir a desinibição. Integrar os participantes no universo 

da música. Beneficiar o desenvolvimento de outras linguagens Material: 

celular. Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma 

música conhecida de seu cantor ou cantora favoritos para apresentar 

posteriormente. A família poderá cantar junto. PENDENTE 

26/11 Atendimento online- Artes - Caça ao Tesouro com fotos do celular.  

Objetivos: Encontrar o tesouro escondido,  compartilhando pistas e 

informações com outros participantes. Desenvolver a habilidade motora, 

atenção, concentração, memória, compreensão de ordens, associação  de 

ideias. 

Materiais: celular, caixa de papelão ou baú,  papel sulfite, caneta, tesoura. 
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Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um piquenique, um 

filme, um passeio, uma leitura, uma noite temática,  um jogo de tabuleiro,  

entre outros... Seja criativo. Conversem e cheguem num acordo entre vocês. 

Pense bem onde irá esconder o tesouro. Fotografe cada cômodo onde for 

colocar as dicas/pistas e também o cômodo onde está o tesouro. Após dada 

a partida da caça vá mostrando as fotos dos cômodos  onde há dicas. Você 

pode auxiliar na leitura. Quando encontrar o tesouro festejam e combinem 

quando será sua paga. (Dia que será  feita a atividade/presente). PENDENTE 

Objetivo  
Terapêutico 

Utilizar uma abordagem teórico-prática musical afim de promover estímulos 

cognitivos e motores. Investigar e aprimorar vivencias e preferencias 

musicais por meio de apreciação e prática musical. Abordar o processo de 

composição de uma música, partindo dos sentimentos e narrativas presentes 

em canções.  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Aiken Arthur Ribeiro Novaes  
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves  

Data  

04/11 Atendimento online Psicopedagogia- Coordenação Motora - objetivos: 

Estimular a coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver noção 

espacial; Estimular a atenção sustentada. Estimular lateralidade 

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 

coordenação motora fina,onde vocês irão criar vários caminhos e com 

tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos 

.Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 

importantes para o nosso aprendizado. REALIZADA 

05/11 Atendimento online – Areia da Lua - Objetivos da atividade: Criar sua própria 

(massinha de areia). Modelar muitas formas diferentes, mostrando toda sua 

criatividade, explorando novas texturas. Aumentar tempo de permanência 

numa mesma atividade. Manter atenção compartilhada.  

Descrição – Seguir a receita com instruções para fazer a areia da lua. 

REALIZADA 

11/11 Atendimento online de Psicopedagogia – Cabelo Maluco – Atividade de 

recorte - objetivos:Estimular o recorte;Desenvolver motricidade fina;ampliar 

atenção sustentada e compartilhada;Promover momento de interação e 

aprendizado. A atividade consiste em realizar vários rosto na folha A 4 com 

diferentes tipos de cabelo cabelo em linha reta zig-zag, ondulado,essa 

atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação motora e uso 

correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar ampliando 

habilidades de uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de vocês com o 

resultado dos recortes que fizeram em casa. REALIZADA 

12/11 Atendimento online – Bichos e sombras - Objetivos: Observar a sombra que 
cada objeto produz. Treinar sua coordenação motora. Desenvolver atenção 
e diminuir a ansiedade. 
Materiais: Podem ser bichinhos, bonecos, carrinhos, ou quaisquer outros 
objetos pequenos que tiver à disposição em casa para poder utilizar. Folha de 
papel sulfite (branco) ou outro tipo de papel que desejar. Uma lanterna, ou 
pode ser a lanterna do celular. Lápis de escrever ou lápis 6B de desenho. Lápis 
de cor. Você pode colocar a folha no chão e fazer o desenho estando deitado, 
ou se preferir numa mesa, onde fica um pouco mais difícil para ver as sombras 
e desenhar. Acomode a lanterna num local para não precisar segurar. Procure 
o melhor ângulo para fazer seus desenhos. 
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Depois de pronto você pode desligar a lanterna e fazer os detalhes do 

desenho e até sombrear ou pintar se preferir. Não esqueça de enviar o 

retorno desta atividade para nós. PENDENTE 

18/11 Atendimento online de Psicopedagogia - Transferencia - objetivos: Estimular 

atenção sustentada e compartilhada. Ampliar coordenação motora fina e viso 

motora; Desenvolver organização especial. Desenvolvimento:No dia de hoje 

iremos realizar uma atividade de Transferência, onde cada usuário deverá ter 

uma jarra grande com liquido e três recipientes menores com diferentes 

marcações. A atividade consiste em colocar o líquido até a marcação, 

cuidando para não ultrapassar .Realizando essa atividade iremos estar 

estimulando a coordenação motora fina, a atenção compartilhada, 

habilidades essas fundamentais para o bom desempenho nas atividades 

escolares. REALIZADA 

19/11 Atendimento online – Flauta êmbolo caseira. - Objetivos – Trabalhar a 

motricidade fina, a atenção e concentração, o controle do sopro. 

Materiais – Um pedaço de mangueira (de preferência transparente) e uma 

bexiga.  

Descrição - A proposta da atividade consiste em criar com materiais 

alternativos o efeito sonoro de uma flauta de êmbolo, instrumento presente 

no subconsciente coletivo de todos aqueles que viram desenhos animados 

onde as quedas de precipícios das personagens eram sonorizados com um 

apito descendente, começando com um som bem agudo e terminando ao 

final com um som grave.  

Passo 1 – Cortar um pedaço de mangueira de aproximadamente 15 cm. 
Passo 2 – Posicionar a bexiga em uma das pontas da mangueira. 
Passo 3 – Colocar água na mangueira até que a agua esteja um dedo acima 
da bexiga. 
Passo 4 – Soprar na ponta da mangueira direcionando o sopro para baixo e 

apertar a bexiga para que a agua se movimente e mude de nível dentro da 

mangueira, modulando o som produzido. REALIZADA 

26/11 Atendimento online – Psicopedagogia - Brincando com palitos 
Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Desenvolvimento:No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 
estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de 
palitos de dente ou de fósforo,folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o 
material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar 
os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em 

volta dos palitos. REALIZADA 

Objetivo  
Terapêutico 

Desenvolver habilidades rítmicas (o passo) e imitação rítmica. Aprimorar 

habilidades nas práticas musicais, no aspecto de execução instrumental e no 

canto; Utilizar uma abordagem pedagógico-musical, desenvolvendo 

conceitos como melodia, harmonia e aspectos rítmicos.  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: José Eduardo de Oliveira da Costa  
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

04/11 Atendimento online Psicopedagogia- Coordenação Motora - objetivos: 

Estimular a coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver noção 

espacial; Estimular a atenção sustentada. Estimular lateralidade 

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 

coordenação motora fina,onde vocês irão criar vários caminhos e com 

tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos 

.Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 

importantes para o nosso aprendizado. PENDENTE 

05/11 Objetivos: Criar sua própria tinta aquarelável. Utilizar após para criar suas 

pinturas. (instruções por vídeo) PENDENTE 

11/11 Atendimento online de Psicopedagogia – Cabelo Maluco – Atividade de 

recorte - objetivos:Estimular o recorte;Desenvolver motricidade fina;ampliar 

atenção sustentada e compartilhada;Promover momento de interação e 

aprendizado. A atividade consiste em realizar vários rosto na folha A 4 com 

diferentes tipos de cabelo cabelo em linha reta zig-zag, ondulado,essa 

atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação motora e uso 

correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar ampliando 

habilidades de uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de vocês com o 

resultado dos recortes que fizeram em casa. REALIZADA 

12/11 CARIMBOS COM ROLO DE PAPELÃO 

Objetivos: Desenvolver a criatividade, atenção, coordenação motora fina, 

tempo de permanência na mesma atividade. 

Materiais: Rolo de papelão, papel ou outro suporte para pintar, tinta, avental 

ou camiseta velha, prato de plástico, tesourinha. 

PENDENTE 

18/11 Atendimento online de Psicopedagogia - Transferencia - objetivos: Estimular 

atenção sustentada e compartilhada. Ampliar coordenação motora fina e viso 

motora; Desenvolver organização especial. Desenvolvimento:No dia de hoje 

iremos realizar uma atividade de Transferência, onde cada usuário deverá ter 

uma jarra grande com liquido e três recipientes menores com diferentes 

marcações. A atividade consiste em colocar o líquido até a marcação, 

cuidando para não ultrapassar .Realizando essa atividade iremos estar 

estimulando a coordenação motora fina, a atenção compartilhada, 
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habilidades essas fundamentais para o bom desempenho nas atividades 

escolares. PENDENTE 

19/11 Atendimento online – Flauta êmbolo caseira. - Objetivos – Trabalhar a 

motricidade fina, a atenção e concentração, o controle do sopro. 

Materiais – Um pedaço de mangueira (de preferência transparente) e uma 

bexiga.  

Descrição - A proposta da atividade consiste em criar com materiais 

alternativos o efeito sonoro de uma flauta de êmbolo, instrumento presente 

no subconsciente coletivo de todos aqueles que viram desenhos animados 

onde as quedas de precipícios das personagens eram sonorizados com um 

apito descendente, começando com um som bem agudo e terminando ao 

final com um som grave.  

 

Passo 1 – Cortar um pedaço de mangueira de aproximadamente 15 cm. 

Passo 2 – Posicionar a bexiga em uma das pontas da mangueira. 

Passo 3 – Colocar água na mangueira até que a agua esteja um dedo acima 

da bexiga. 

Passo 4 – Soprar na ponta da mangueira direcionando o sopro para baixo e 

apertar a bexiga para que a agua se movimente e mude de nível dentro da 

mangueira, modulando o som produzido. PENDENTE 

26/11 Atendimento online – Psicopedagogia - Brincando com palitos 

Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora 

Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 

Desenvolvimento:No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 

estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de 

palitos de dente ou de fósforo,folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o 

material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar 

os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em 

volta dos palitos. PENDENTE 

Objetivo  
Terapêutico 

Aumentar o tempo de permanência nas atividades. Desenvolver a prática em 

conjunto, promovendo uma participação ativa nas atividades. Explorar 

conceitos teórico musicais por meio de jogos e atividades pedagógico- 

musicais. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Álvaro Felipe de Paula da Silva  
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

04/11 Atendimento online – Pedagogia – Sem os nosso olhos, não conseguimos ver 

o mundo - Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 

interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 

responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 

Material/estratégia: uma tampa de caixa de papelão e canetinha. Atividade: 

No vídeo explico a necessidade da visão e o órgão responsável. Após a família 

terá que fazer dois furos na caixa, para as crianças colocarem as mãos e desta 

forma os pais pediram para as crianças desenharem os olhos, o nariz e a boca. 

Logo após mostrar para a criança como ficou o seu desenho. É importante 

que a criança perceba que sem enxergarmos é difícil identificarmos os lugares 

certinho dos órgãos. Que precisamos enxergar, ver as coisas para podermos 

identificá-las. PENDENTE 

05/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL – Realizado em dupla com Gabriel Prim 

Objetivos – Trabalhar a interação, imitação e a atenção compartilhada, 

explorar aspectos rítmicos. 

Materiais – Copos plásticos e violão. 

Descrição – A proposta do atendimento se deu em realizar uma brincadeira 

de roda utilizando copos de cozinha com funcionalidade musical, utilizando a 

música “Escravos de Jó” e movimentos como ferramenta. Álvaro apresentou 

alguns momentos em que mudou de humor, deitando no chão ou se 

retirando da roda.  

12/11 Atendimento online – Pedagogia - Identificando no nosso dia a dia a forma 

geométrica Quadrado - Objetivo: identificar que as formas geométricas estão 

presentes no ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 

Identificar e nomear a forma geométrica (quadrado), percebendo suas 

características. Material/estratégia: objetos da casa que possuem a forma 

geométrica quadrado. Atividade: pedir para a criança identificar objetos em 

seu lar que lembrem a forma geométrica quadrado. PENDENTE 

19/11 Atendimento online- Pedagogia - Identificando a forma geométrica círculo no 

nosso dia a dia - Objetivos: identificar que as formas geométricas estão 

presentes no ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 

identificar e nomear a forma geometrica (circulo), percebendo suas 

características. Material/ estrategia: identificar objetos da casa que possuem 

a forma geométrica circulo. Atividade: com o auxílio de um adulto, identificar, 
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reconhecer objetos, alimentos em seu lar que lembrem a forma geométrica 

círculo. PENDENTE 

26/11 Atendimento online- Pedagogia - Vídeo: Dobradura chapéu do soldado 

Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e 

nomear a forma geométrica (triângulo), percebendo suas características.  

Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal 

Atividade: A proposta é que a criança perceba que as formas geométricas 

fazem parte do nosso dia a dia e que identifiquem objetos em sua casa que 

tenham a forma geométrica triângulo. Após iremos fazer uma dobradura do 

chapéu do soldado com a folha sulfite ou folha de jornal/revista. PENDENTE 

Objetivo  
Terapêutico 

 Em avaliação 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Isabelli Pereira Lima 

Mês: Novembro/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 
Data  

04/11 Atendimento online Psicopedagogia- Coordenação Motora - objetivos: 

Estimular a coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver noção 

espacial; Estimular a atenção sustentada. Estimular lateralidade 

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 

coordenação motora fina,onde vocês irão criar vários caminhos e com 

tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos 

.Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 

importantes para o nosso aprendizado. PENDENTE 

05/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL – não compareceu 

12/11 Atendimento online de Psicopedagogia – Cabelo Maluco – Atividade de 

recorte - objetivos:Estimular o recorte;Desenvolver motricidade fina;ampliar 

atenção sustentada e compartilhada;Promover momento de interação e 

aprendizado. A atividade consiste em realizar vários rosto na folha A 4 com 

diferentes tipos de cabelo cabelo em linha reta zig-zag, ondulado,essa 

atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação motora e uso 

correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar ampliando 

habilidades de uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de vocês com o 

resultado dos recortes que fizeram em casa. PENDENTE 

19/11 Atendimento online de Psicopedagogia - Transferencia - objetivos: Estimular 

atenção sustentada e compartilhada. Ampliar coordenação motora fina e viso 

motora; Desenvolver organização especial. Desenvolvimento:No dia de hoje 

iremos realizar uma atividade de Transferência, onde cada usuário deverá ter 

uma jarra grande com liquido e três recipientes menores com diferentes 

marcações. A atividade consiste em colocar o líquido até a marcação, 

cuidando para não ultrapassar .Realizando essa atividade iremos estar 

estimulando a coordenação motora fina, a atenção compartilhada, 

habilidades essas fundamentais para o bom desempenho nas atividades 

escolares. PENDENTE 

26/11 Atendimento online – Psicopedagogia - Brincando com palitos 

Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora 

Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 

Desenvolvimento:No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 

estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de 

palitos de dente ou de fósforo,folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o 
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material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar 

os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em 

volta dos palitos. PENDENTE 

Objetivo  
Terapêutico 

 • Estimular a atenção e concentração, estimular a motricidade e o 

planejamento motor, promover estímulos na linguagem por meio de 

canções e a atenção compartilhada por meio de pratica musical.  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Thales Miguel dos Santos Ávila Lopes 

Mês: Novembro/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 
Data  

04/11 Atendimento online Psicopedagogia- Coordenação Motora - objetivos: 

Estimular a coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver noção 

espacial; Estimular a atenção sustentada. Estimular lateralidade 

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 

coordenação motora fina,onde vocês irão criar vários caminhos e com 

tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos 

.Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 

importantes para o nosso aprendizado. PENDENTE 

05/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL – não compareceu 

12/11 Atendimento online de Psicopedagogia – Cabelo Maluco – Atividade de 

recorte - objetivos:Estimular o recorte;Desenvolver motricidade fina;ampliar 

atenção sustentada e compartilhada;Promover momento de interação e 

aprendizado. A atividade consiste em realizar vários rosto na folha A 4 com 

diferentes tipos de cabelo cabelo em linha reta zig-zag, ondulado,essa 

atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação motora e uso 

correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar ampliando 

habilidades de uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de vocês com o 

resultado dos recortes que fizeram em casa. PENDENTE 

19/11 Atendimento online de Psicopedagogia - Transferencia - objetivos: Estimular 

atenção sustentada e compartilhada. Ampliar coordenação motora fina e viso 

motora; Desenvolver organização especial. Desenvolvimento:No dia de hoje 

iremos realizar uma atividade de Transferência, onde cada usuário deverá ter 

uma jarra grande com liquido e três recipientes menores com diferentes 

marcações. A atividade consiste em colocar o líquido até a marcação, 

cuidando para não ultrapassar .Realizando essa atividade iremos estar 

estimulando a coordenação motora fina, a atenção compartilhada, 

habilidades essas fundamentais para o bom desempenho nas atividades 

escolares. PENDENTE 

26/11 Atendimento online – Psicopedagogia - Brincando com palitos 

Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora 

Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 

Desenvolvimento:No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 

estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de 

palitos de dente ou de fósforo,folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o 
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material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar 

os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em 

volta dos palitos. PENDENTE 

Objetivo  
Terapêutico 

 Em avaliação 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Fernando Sprote 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

04/11 Atendimento online Psicopedagogia- Coordenação Motora - objetivos: 

Estimular a coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver noção 

espacial; Estimular a atenção sustentada. Estimular lateralidade 

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 

coordenação motora fina,onde vocês irão criar vários caminhos e com 

tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos 

.Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 

importantes para o nosso aprendizado. PENDENTE 

06/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL – Atendimento realizado em dupla com a 

fonoaudióloga do paciente.  

Materiais – Alfabeto de encaixe com função motora de rosquear, cartões de 

músicas, escadinha musical.  

Objetivos – Promover estímulos na linguagem e instalar fonemas por meio 

de canções e alfabeto de rosquear. Explorar questões pedagógicas por meio 

do alfabeto de encaixe. Explorar a motricidade fina por meio do alfabeto de 

encaixe (rosquear).  

Descrição – O paciente encontrava-se bastante desorganizado, realizando 

muitas estereotipias e realizando auto e hétero-agressão, mas adequou 

comportamento depois de realização de massagem nos pés, por meio da qual 

o usuário se acalmou e conseguiu focar nas atividades propostas. 

Inicialmente encaixou as peças da escada musical, escolheu, cantou e realizou 

os gestos de músicas e rosqueou peças do alfabeto sem fazer pareamento, 

mas aceitando o comando de onde colocar as peças.  

13/11 Atendimento online de Psicopedagogia – Cabelo Maluco – Atividade de 

recorte - objetivos:Estimular o recorte;Desenvolver motricidade fina;ampliar 

atenção sustentada e compartilhada;Promover momento de interação e 

aprendizado. A atividade consiste em realizar vários rosto na folha A 4 com 

diferentes tipos de cabelo cabelo em linha reta zig-zag, ondulado,essa 

atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação motora e uso 

correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar ampliando 

habilidades de uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de vocês com o 

resultado dos recortes que fizeram em casa. PENDENTE 

20/11 Atendimento online de Psicopedagogia - Transferencia - objetivos: Estimular 

atenção sustentada e compartilhada. Ampliar coordenação motora fina e viso 
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motora; Desenvolver organização especial. Desenvolvimento:No dia de hoje 

iremos realizar uma atividade de Transferência, onde cada usuário deverá ter 

uma jarra grande com liquido e três recipientes menores com diferentes 

marcações. A atividade consiste em colocar o líquido até a marcação, 

cuidando para não ultrapassar .Realizando essa atividade iremos estar 

estimulando a coordenação motora fina, a atenção compartilhada, 

habilidades essas fundamentais para o bom desempenho nas atividades 

escolares. PENDENTE 

27/11 Atendimento online – Psicopedagogia - Brincando com palitos 

Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora 

Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 

Desenvolvimento:No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 

estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de 

palitos de dente ou de fósforo,folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o 

material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar 

os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em 

volta dos palitos. PENDENTE 

Objetivo  
Terapêutico 

Estimular a interação por meio de canção; Aprimorar a funcionalidade 

musical dos instrumentos explorados nos atendimentos. Promover estímulos 

na linguagem por meio de canção e de atendimento conjuntamente com 

fonoaudiologia.  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Arádia Mazia 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

04/11 Atendimento online – Pedagogia – Sem os nosso olhos, não conseguimos ver 

o mundo - Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 

interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 

responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 

Material/estratégia: uma tampa de caixa de papelão e canetinha. Atividade: 

No vídeo explico a necessidade da visão e o órgão responsável. Após a família 

terá que fazer dois furos na caixa, para as crianças colocarem as mãos e desta 

forma os pais pediram para as crianças desenharem os olhos, o nariz e a boca. 

Logo após mostrar para a criança como ficou o seu desenho. É importante 

que a criança perceba que sem enxergarmos é difícil identificarmos os lugares 

certinho dos órgãos. Que precisamos enxergar, ver as coisas para podermos 

identificá-las. PENDENTE 

06/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL - Objetivo: organizar comportamento na 
primeira sessão da manhã; Estabelecer vínculo terapêutico; aumentar vinculo 
da usuária com o ambiente da instituição.  
 
Estratégias: Não determinar uma atividade específica nesse momento, pois a 
criança chegou chorando. Utilizar de métodos terapêuticos de relaxamento 
corporal, para organização (massagens de mãos e pés)  
 
Resultado: Ao chegar na instituição o pai da usuária avisou que a mesma não 
estava se sentindo bem há alguns dias, relatando que Aradia teve febre.  
A usuária aceitou entrar na instituição apesar do choro, fez a higiene dos pés 
e posteriormente das mãos sem dificuldades.  
Já em consultório, Aradia não demonstrou interesse nos instrumentos 
musicais, porém ficou mais calma quando recebeu massagem na mão, 
chegando a solicitar verbalmente.  
Aradia demonstrou estar com sono e com indícios de "dor na garganta", pois 
realizava movimentos de deglutição frequente e sua expressão facial 
demonstrava estar incomodada.  
Obs: no atendimento seguinte Aradia estava com uma lesão superficial no 
interior da boca, ao lado esquerdo do seu rosto (afta). A família foi informada. 

13/11 Atendimento online – Pedagogia - Identificando no nosso dia a dia a forma 

geométrica Quadrado - Objetivo: identificar que as formas geométricas estão 

presentes no ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 

Identificar e nomear a forma geométrica (quadrado), percebendo suas 

características. Material/estratégia: objetos da casa que possuem a forma 
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geométrica quadrado. Atividade: pedir para a criança identificar objetos em 

seu lar que lembrem a forma geométrica quadrado. PENDENTE 

20/11 Atendimento online- Pedagogia - Identificando a forma geométrica círculo no 

nosso dia a dia - Objetivos: identificar que as formas geométricas estão 

presentes no ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 

identificar e nomear a forma geometrica (circulo), percebendo suas 

características. Material/ estrategia: identificar objetos da casa que possuem 

a forma geométrica circulo. Atividade: com o auxílio de um adulto, identificar, 

reconhecer objetos, alimentos em seu lar que lembrem a forma geométrica 

círculo. PENDENTE 

27/11 Atendimento online- Pedagogia - Vídeo: Dobradura chapéu do soldado 

Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e 

nomear a forma geométrica (triângulo), percebendo suas características.  

Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal 

Atividade: A proposta é que a criança perceba que as formas geométricas 

fazem parte do nosso dia a dia e que identifiquem objetos em sua casa que 

tenham a forma geométrica triângulo. Após iremos fazer uma dobradura do 

chapéu do soldado com a folha sulfite ou folha de jornal/revista. PENDENTE 

Objetivo  
Terapêutico 

Em avaliação 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Guilherme Bonifacio Guisard  
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

04/11 Atendimento online – Artes – Cinema (curta metragem) - Objetivos: Ouvir a 

opinião e ideia dos outros Trabalhar em equipe Criar, soltar a imaginação 

e aumentar o nível de desinibição. Desenvolvimento: que tal fazer um curta 

metragem com seu celular? Você será o diretor e o roteirista. Convide a 

família, escolha o tema, personagens, figurino. Pense no que você tem em 

casa, o que poderá usar. Para gravar seu vídeo use de 3 a 5 minutos. Ensaio 

várias vezes, grave e exiba seu filme. PENDENTE 

06/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL – Exploração melódica no teclado 

Materiais – Teclado 

Objetivos – Explorar questões pedagógico-musicais, trabalhar aspectos 

melódicos e rítmicos e abordar a motricidade fina com execução melódica 

com dedos pré-definidos por numeração e combinação de melodias a duas 

mãos.  

Descrição – Foi dado continuidade ao estudo melódico no teclado, 

estendendo para a exploração melódica a uma mão da canção Minueto em 

Sol Maior.  

13/11 Atendimento online – Artes – Vídeo Fotos com poses criativas.  

Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a 

socialização. Estimular a comparação de imagens ajudando na criatividade. 

Materiais: celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, sofá, entre outros... 

Desenvolvimento: Através das imagens dos bonecos da cartela imitar 

algumas poses. Vale usar travesseiros, sofá, cadeira, como apoio. Convide 

seus familiares. Enquanto um faz as poses o outro fotografa, depois 

invertem os papéis. PENDENTE 

20/11 Atendimento online – Artes – The Voice Home Kids - Objetivos: Compartilhar 

ideias e gostos. Diminuir a desinibição. Integrar os participantes no universo 

da música. Beneficiar o desenvolvimento de outras linguagens Material: 

celular. Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma 

música conhecida de seu cantor ou cantora favoritos para apresentar 

posteriormente. A família poderá cantar junto. PENDENTE 

27/11 Atendimento online- Artes - Caça ao Tesouro com fotos do celular.  

Objetivos: Encontrar o tesouro escondido,  compartilhando pistas e 

informações com outros participantes. Desenvolver a habilidade motora, 
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atenção, concentração, memória, compreensão de ordens, associação  de 

ideias. 

Materiais: celular, caixa de papelão ou baú,  papel sulfite, caneta, tesoura. 

Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um piquenique, um 

filme, um passeio, uma leitura, uma noite temática,  um jogo de tabuleiro,  

entre outros... Seja criativo. Conversem e cheguem num acordo entre vocês. 

Pense bem onde irá esconder o tesouro. Fotografe cada cômodo onde for 

colocar as dicas/pistas e também o cômodo onde está o tesouro. Após dada 

a partida da caça vá mostrando as fotos dos cômodos  onde há dicas. Você 

pode auxiliar na leitura. Quando encontrar o tesouro festejam e combinem 

quando será sua paga. (Dia que será  feita a atividade/presente). PENDENTE 

Objetivo  
Terapêutico 

Em avaliação 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Jean Fernando de Oliveira Junior 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

04/11 Atendimento online Psicopedagogia- Coordenação Motora - objetivos: 

Estimular a coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver noção 

espacial; Estimular a atenção sustentada. Estimular lateralidade 

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 

coordenação motora fina,onde vocês irão criar vários caminhos e com 

tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos 

.Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 

importantes para o nosso aprendizado. PENDENTE 

06/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL – não compareceu 

13/11 Atendimento online de Psicopedagogia – Cabelo Maluco – Atividade de 

recorte - objetivos:Estimular o recorte;Desenvolver motricidade fina;ampliar 

atenção sustentada e compartilhada;Promover momento de interação e 

aprendizado. A atividade consiste em realizar vários rosto na folha A 4 com 

diferentes tipos de cabelo cabelo em linha reta zig-zag, ondulado,essa 

atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação motora e uso 

correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar ampliando 

habilidades de uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de vocês com o 

resultado dos recortes que fizeram em casa. PENDENTE 

20/11 Atendimento online de Psicopedagogia - Transferencia - objetivos: Estimular 

atenção sustentada e compartilhada. Ampliar coordenação motora fina e viso 

motora; Desenvolver organização especial. Desenvolvimento:No dia de hoje 

iremos realizar uma atividade de Transferência, onde cada usuário deverá ter 

uma jarra grande com liquido e três recipientes menores com diferentes 

marcações. A atividade consiste em colocar o líquido até a marcação, 

cuidando para não ultrapassar .Realizando essa atividade iremos estar 

estimulando a coordenação motora fina, a atenção compartilhada, 

habilidades essas fundamentais para o bom desempenho nas atividades 

escolares. PENDENTE 

27/11 Atendimento online – Psicopedagogia - Brincando com palitos 

Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora 

Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 

Desenvolvimento:No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 

estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de 

palitos de dente ou de fósforo,folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o 
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material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar 

os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em 

volta dos palitos. PENDENTE 

Objetivo  
Terapêutico 

• Realizar atividades de apreciação musical, buscando promover 

momentos de relaxamento e bem-estar ao passo em que ocorre uma 

estimulação neurolinguística e interação.  

• Aprimorar a funcionalidade musical dos instrumentos explorados em 

atendimento, buscando aumentar a participação ativa nas atividades 

práticas musicais e um estímulo da motricidade. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Vinicius Rodrigues Motta 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

04/11 Atendimento online – Artes – Cinema (curta metragem) - Objetivos: Ouvir a 

opinião e ideia dos outros Trabalhar em equipe Criar, soltar a imaginação e 

aumentar o nível de desinibição. Desenvolvimento: que tal fazer um curta 

metragem com seu celular? Você será o diretor e o roteirista. Convide a 

família, escolha o tema, personagens, figurino. Pense no que você tem em 

casa, o que poderá usar. Para gravar seu vídeo use de 3 a 5 minutos. Ensaio 

várias vezes, grave e exiba seu filme. PENDENTE 

13/11 Atendimento online – Artes – Vídeo Fotos com poses criativas.  

Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a 

socialização. Estimular a comparação de imagens ajudando na criatividade. 

Materiais: celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, sofá, entre outros... 

Desenvolvimento: Através das imagens dos bonecos da cartela imitar 

algumas poses. Vale usar travesseiros, sofá, cadeira, como apoio. Convide 

seus familiares. Enquanto um faz as poses o outro fotografa, depois 

invertem os papéis. PENDENTE 

20/11 Atendimento online – Artes – The Voice Home Kids - Objetivos: Compartilhar 

ideias e gostos. Diminuir a desinibição. Integrar os participantes no universo 

da música. Beneficiar o desenvolvimento de outras linguagens Material: 

celular. Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma 

música conhecida de seu cantor ou cantora favoritos para apresentar 

posteriormente. A família poderá cantar junto. PENDENTE 

27/11 Atendimento online- Artes - Caça ao Tesouro com fotos do celular.  

Objetivos: Encontrar o tesouro escondido,  compartilhando pistas e 

informações com outros participantes. Desenvolver a habilidade motora, 

atenção, concentração, memória, compreensão de ordens, associação  de 

ideias. 

Materiais: celular, caixa de papelão ou baú,  papel sulfite, caneta, tesoura. 

Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um piquenique, um 

filme, um passeio, uma leitura, uma noite temática,  um jogo de tabuleiro,  

entre outros... Seja criativo. Conversem e cheguem num acordo entre vocês. 

Pense bem onde irá esconder o tesouro. Fotografe cada cômodo onde for 

colocar as dicas/pistas e também o cômodo onde está o tesouro. Após dada 

a partida da caça vá mostrando as fotos dos cômodos  onde há dicas. Você 
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pode auxiliar na leitura. Quando encontrar o tesouro festejam e combinem 

quando será sua paga. (Dia que será  feita a atividade/presente). PENDENTE 

Objetivo  
Terapêutico 

• Explorar e desenvolver aspectos musicais;  

• Utilizar instrumentos musicais como ferramenta para o 

desenvolvimento cognitivo e motor; 

• Expandir o interesse musical por meio da pasta de musicoterapia. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Martina Machado Heineberg 
Mês: Novembro/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 
Data  

04/11 Atendimento online Psicopedagogia- Coordenação Motora - objetivos: 

Estimular a coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver noção 

espacial; Estimular a atenção sustentada. Estimular lateralidade 

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 

coordenação motora fina,onde vocês irão criar vários caminhos e com 

tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos 

.Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 

importantes para o nosso aprendizado. PENDENTE 

06/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL –  

Materiais – Urso de pelúcia, violão, xilofone. 

Objetivos – Adequar comportamento, promover estímulos na interação e 

atenção.  

Descrição – Martina estava calma, se despediu da mãe na chegada, lavou as 

mãos com funcionalidade e independência e entrou na sala comunicando 

querer a música do ursinho pimpão, aceitou a música ser tocada pelo 

terapeuta no violão e aceitou as demais músicas, interagindo, como reforço 

positivo, foi então ofertada a música no celular sem vídeo, como ela vinha 

solicitando, porém então Martina passou a apresentar comportamento 

disruptivo, querendo segurar o violão e voltar a música ao início 

constantemente. Ao final quando comunicada que deveria finalizar o 

atendimento, novamente se desorganizou. Não serão mais ofertadas músicas 

no celular como reforço positivo, ainda que seja somente áudio.   

13/11 Atendimento online de Psicopedagogia – Cabelo Maluco – Atividade de 

recorte - objetivos:Estimular o recorte;Desenvolver motricidade fina;ampliar 

atenção sustentada e compartilhada;Promover momento de interação e 

aprendizado. A atividade consiste em realizar vários rosto na folha A 4 com 

diferentes tipos de cabelo cabelo em linha reta zig-zag, ondulado,essa 

atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação motora e uso 

correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar ampliando 

habilidades de uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de vocês com o 

resultado dos recortes que fizeram em casa. PENDENTE 

20/11 Atendimento online de Psicopedagogia - Transferencia - objetivos: Estimular 

atenção sustentada e compartilhada. Ampliar coordenação motora fina e viso 

motora; Desenvolver organização especial. Desenvolvimento:No dia de hoje 
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iremos realizar uma atividade de Transferência, onde cada usuário deverá ter 

uma jarra grande com liquido e três recipientes menores com diferentes 

marcações. A atividade consiste em colocar o líquido até a marcação, 

cuidando para não ultrapassar .Realizando essa atividade iremos estar 

estimulando a coordenação motora fina, a atenção compartilhada, 

habilidades essas fundamentais para o bom desempenho nas atividades 

escolares. PENDENTE 

27/11 Atendimento online – Psicopedagogia - Brincando com palitos 

Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora 

Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 

Desenvolvimento:No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 

estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de 

palitos de dente ou de fósforo,folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o 

material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar 

os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em 

volta dos palitos. PENDENTE 

Objetivo  
Terapêutico 

• Estabelecer regras; • Aprimorar o movimento motor na manipulação dos 

instrumentos, adequando força e cuidado no manuseio do teclado, adequando 

frequência de toques em instrumentos rítmico-percussivos e adequando 

intensidade de sopro na flauta, abordando conceitos de proporção rítmica (sons 

curtos e longos). • Expandir o foco de interesse musical; • Desenvolver noções 

rítmicas e de expressão do canto. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Lucas Norberto Campos 

Mês: Novembro/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 
Data  

04/11 Atendimento online – Artes – Cinema (curta metragem) - Objetivos: Ouvir a 

opinião e ideia dos outros Trabalhar em equipe Criar, soltar a imaginação 

e aumentar o nível de desinibição. Desenvolvimento: que tal fazer um curta 

metragem com seu celular? Você será o diretor e o roteirista. Convide a 

família, escolha o tema, personagens, figurino. Pense no que você tem em 

casa, o que poderá usar. Para gravar seu vídeo use de 3 a 5 minutos. Ensaio 

várias vezes, grave e exiba seu filme. PENDENTE 

06/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL 
Objetivos: Promover estímulos motores e cognitivos e abordar melodia.   
 
Materiais- Teclado e papel 
 
Descrição- A proposta do atendimento se deu em realizar uma exploração 
do teclado escrita melódica silábica promovendo pareamento e trabalhando 
com dedos numerados.  

13/11 Atendimento online – Artes – Vídeo Fotos com poses criativas.  

Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a 

socialização. Estimular a comparação de imagens ajudando na criatividade. 

Materiais: celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, sofá, entre outros... 

Desenvolvimento: Através das imagens dos bonecos da cartela imitar 

algumas poses. Vale usar travesseiros, sofá, cadeira, como apoio. Convide 

seus familiares. Enquanto um faz as poses o outro fotografa, depois 

invertem os papéis. PENDENTE 

20/11 Atendimento online – Artes – The Voice Home Kids - Objetivos: Compartilhar 

ideias e gostos. Diminuir a desinibição. Integrar os participantes no universo 

da música. Beneficiar o desenvolvimento de outras linguagens Material: 

celular. Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma 

música conhecida de seu cantor ou cantora favoritos para apresentar 

posteriormente. A família poderá cantar junto. PENDENTE 

27/11 Atendimento online- Artes - Caça ao Tesouro com fotos do celular.  

Objetivos: Encontrar o tesouro escondido,  compartilhando pistas e 

informações com outros participantes. Desenvolver a habilidade motora, 

atenção, concentração, memória, compreensão de ordens, associação  de 

ideias. 
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Materiais: celular, caixa de papelão ou baú,  papel sulfite, caneta, tesoura. 

Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um piquenique, um 

filme, um passeio, uma leitura, uma noite temática,  um jogo de tabuleiro,  

entre outros... Seja criativo. Conversem e cheguem num acordo entre vocês. 

Pense bem onde irá esconder o tesouro. Fotografe cada cômodo onde for 

colocar as dicas/pistas e também o cômodo onde está o tesouro. Após dada 

a partida da caça vá mostrando as fotos dos cômodos  onde há dicas. Você 

pode auxiliar na leitura. Quando encontrar o tesouro festejam e combinem 

quando será sua paga. (Dia que será  feita a atividade/presente). PENDENTE 

Objetivo  
Terapêutico 

 • Estabelecer regras; • Aprimorar o movimento motor na manipulação dos 

instrumentos, adequando força e cuidado no manuseio do teclado, adequando 

frequência de toques em instrumentos rítmico-percussivos e adequando 

intensidade de sopro na flauta, abordando conceitos de proporção rítmica 

(sons curtos e longos). • Expandir o foco de interesse musical; • 

Desenvolver noções rítmicas e de expressão do canto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301 / 1106



 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Lino Carlos Franzoi Junior 

Mês: Novembro/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 
Data  

04/11 Atendimento online – Artes – Cinema (curta metragem) - Objetivos: Ouvir a 
opinião e ideia dos outros Trabalhar em equipe Criar, soltar a imaginação 
e aumentar o nível de desinibição. Desenvolvimento: que tal fazer um curta 
metragem com seu celular? Você será o diretor e o roteirista. Convide a 
família, escolha o tema, personagens, figurino. Pense no que você tem em 
casa, o que poderá usar. Para gravar seu vídeo use de 3 a 5 minutos. Ensaio 

várias vezes, grave e exiba seu filme. PENDENTE 

06/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Objetivos – Aprimorar e expandir a utilização funcional do celular e promover 

estímulos na linguagem por meio de canções 

Materiais – Celular e violão 

Descrição – A proposta do atendimento se deu em utilizar imagens no celular 
com as letras de músicas para realizar a escolha das canções a serem 
exploradas. Foi explorado também o cajón durante as músicas e realizado 
estimulo da linguagem.  

13/11 Atendimento online – Artes – Vídeo Fotos com poses criativas.  

Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a 

socialização. Estimular a comparação de imagens ajudando na criatividade. 

Materiais: celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, sofá, entre outros... 

Desenvolvimento: Através das imagens dos bonecos da cartela imitar 

algumas poses. Vale usar travesseiros, sofá, cadeira, como apoio. Convide 

seus familiares. Enquanto um faz as poses o outro fotografa, depois 

invertem os papéis. PENDENTE 

20/11 Atendimento online – Artes – The Voice Home Kids - Objetivos: Compartilhar 

ideias e gostos. Diminuir a desinibição. Integrar os participantes no universo 

da música. Beneficiar o desenvolvimento de outras linguagens Material: 

celular. Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma 

música conhecida de seu cantor ou cantora favoritos para apresentar 

posteriormente. A família poderá cantar junto. PENDENTE 

27/11 Atendimento online- Artes - Caça ao Tesouro com fotos do celular.  

Objetivos: Encontrar o tesouro escondido,  compartilhando pistas e 

informações com outros participantes. Desenvolver a habilidade motora, 

atenção, concentração, memória, compreensão de ordens, associação  de 

ideias. 
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Materiais: celular, caixa de papelão ou baú,  papel sulfite, caneta, tesoura. 

Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um piquenique, um 

filme, um passeio, uma leitura, uma noite temática,  um jogo de tabuleiro,  

entre outros... Seja criativo. Conversem e cheguem num acordo entre vocês. 

Pense bem onde irá esconder o tesouro. Fotografe cada cômodo onde for 

colocar as dicas/pistas e também o cômodo onde está o tesouro. Após dada 

a partida da caça vá mostrando as fotos dos cômodos  onde há dicas. Você 

pode auxiliar na leitura. Quando encontrar o tesouro festejam e combinem 

quando será sua paga. (Dia que será  feita a atividade/presente). PENDENTE 

Objetivo  
Terapêutico 

• Realizar atividades de apreciação musical, buscando promover momentos 

de relaxamento e bem-estar ao passo em que ocorre uma estimulação 

neurolinguística e uma interação. • Aprimorar a funcionalidade musical dos 

instrumentos explorados em atendimento, buscando aumentar a 

participação ativa nas atividades práticas musicais e um estímulo da 

motricidade. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Daniel Victor Mongenrotti da Silva    
Mês: Novembro/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 
Data  

04/11 Atendimento online – Artes – Cinema (curta metragem) - Objetivos: Ouvir a 
opinião e ideia dos outros Trabalhar em equipe Criar, soltar a imaginação 
e aumentar o nível de desinibição. Desenvolvimento: que tal fazer um curta 
metragem com seu celular? Você será o diretor e o roteirista. Convide a 
família, escolha o tema, personagens, figurino. Pense no que você tem em 
casa, o que poderá usar. Para gravar seu vídeo use de 3 a 5 minutos. Ensaio 

várias vezes, grave e exiba seu filme. PENDENTE 

06/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL – Exploração melódica do violão.  

Materiais – Violão. 

Objetivos – Trabalhar questões pedagógico-musicais e motricidade. 

Descrição – Foi dado continuidade ao estudo da Tablatura, explorando 
melodias a duas cordas com execuções sequenciais e simultâneas. 

13/11 Atendimento online – Artes – Vídeo Fotos com poses criativas.  

Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a 

socialização. Estimular a comparação de imagens ajudando na criatividade. 

Materiais: celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, sofá, entre outros... 

Desenvolvimento: Através das imagens dos bonecos da cartela imitar 

algumas poses. Vale usar travesseiros, sofá, cadeira, como apoio. Convide 

seus familiares. Enquanto um faz as poses o outro fotografa, depois 

invertem os papéis. PENDENTE 

20/11 Atendimento online – Artes – The Voice Home Kids - Objetivos: Compartilhar 

ideias e gostos. Diminuir a desinibição. Integrar os participantes no universo 

da música. Beneficiar o desenvolvimento de outras linguagens Material: 

celular. Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma 

música conhecida de seu cantor ou cantora favoritos para apresentar 

posteriormente. A família poderá cantar junto. PENDENTE 

27/11 Atendimento online- Artes - Caça ao Tesouro com fotos do celular.  

Objetivos: Encontrar o tesouro escondido,  compartilhando pistas e 

informações com outros participantes. Desenvolver a habilidade motora, 

atenção, concentração, memória, compreensão de ordens, associação  de 

ideias. 

Materiais: celular, caixa de papelão ou baú,  papel sulfite, caneta, tesoura. 
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Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um piquenique, um 

filme, um passeio, uma leitura, uma noite temática,  um jogo de tabuleiro,  

entre outros... Seja criativo. Conversem e cheguem num acordo entre vocês. 

Pense bem onde irá esconder o tesouro. Fotografe cada cômodo onde for 

colocar as dicas/pistas e também o cômodo onde está o tesouro. Após dada 

a partida da caça vá mostrando as fotos dos cômodos  onde há dicas. Você 

pode auxiliar na leitura. Quando encontrar o tesouro festejam e combinem 

quando será sua paga. (Dia que será  feita a atividade/presente). PENDENTE 

Objetivo  
Terapêutico 

 Em avaliação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

305 / 1106



 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Felipe Gabriel da Silva 

Mês: Novembro/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 
Data  

04/11 Atendimento online Psicopedagogia- Coordenação Motora - objetivos: 
Estimular a coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver noção 
espacial; Estimular a atenção sustentada. Estimular lateralidade 
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
coordenação motora fina,onde vocês irão criar vários caminhos e com 
tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos 
.Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 

importantes para o nosso aprendizado. PENDENTE 

06/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL – Interação com música, atividade de 

pareamento e sequencias lógicas.  

Materiais – Cartões das músicas, violão e quebra-cabeças do Seu Lobato. 

Objetivos – Adequar comportamento, trabalhar a interação e a atenção 

compartilhada por meio da prática musical em grupo.  

Descrição – O atendimento foi realizado em dupla com a psicopedagoga do 
paciente afim de promover a criação de vínculo e explorar a interação. Foram 
escolhidas músicas, Realizado o quebra cabeças do seu lobato e cantada pela 
primeira vez uma musica composta para o atendimento com o nome do 
usuário, afim de trabalhar o nome soletrado, trabalhar o pareameto das 
letras do nome e por fim escrevê-lo.  

13/11 Atendimento online de Psicopedagogia – Cabelo Maluco – Atividade de 

recorte - objetivos:Estimular o recorte;Desenvolver motricidade fina;ampliar 

atenção sustentada e compartilhada;Promover momento de interação e 

aprendizado. A atividade consiste em realizar vários rosto na folha A 4 com 

diferentes tipos de cabelo cabelo em linha reta zig-zag, ondulado,essa 

atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação motora e uso 

correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar ampliando 

habilidades de uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de vocês com o 

resultado dos recortes que fizeram em casa. PENDENTE 

20/11 Atendimento online de Psicopedagogia - Transferencia - objetivos: Estimular 

atenção sustentada e compartilhada. Ampliar coordenação motora fina e viso 

motora; Desenvolver organização especial. Desenvolvimento:No dia de hoje 

iremos realizar uma atividade de Transferência, onde cada usuário deverá ter 

uma jarra grande com liquido e três recipientes menores com diferentes 

marcações. A atividade consiste em colocar o líquido até a marcação, 

cuidando para não ultrapassar .Realizando essa atividade iremos estar 

estimulando a coordenação motora fina, a atenção compartilhada, 

306 / 1106



 

habilidades essas fundamentais para o bom desempenho nas atividades 

escolares. PENDENTE 

27/11 Atendimento online – Psicopedagogia - Brincando com palitos 

Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora 

Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 

Desenvolvimento:No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 

estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de 

palitos de dente ou de fósforo,folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o 

material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar 

os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em 

volta dos palitos. PENDENTE 

Objetivo  
Terapêutico 

 • Estimular a interação e a intenção comunicativa por meio de canções. 

• Aprimorar a funcionalidade musical dos instrumentos explorados em 

atendimento. • Aumentar o engajamento em atividades pedagógico-

musicais, buscando um estímulo cognitivo. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Daniel Niclevisk de Oliveira Gonçalves  

Mês: Novembro/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 
Data  

04/11 Atendimento online – Artes – Cinema (curta metragem) - Objetivos: Ouvir a 
opinião e ideia dos outros Trabalhar em equipe Criar, soltar a imaginação 
e aumentar o nível de desinibição. Desenvolvimento: que tal fazer um curta 
metragem com seu celular? Você será o diretor e o roteirista. Convide a 
família, escolha o tema, personagens, figurino. Pense no que você tem em 
casa, o que poderá usar. Para gravar seu vídeo use de 3 a 5 minutos. Ensaio 

várias vezes, grave e exiba seu filme. PENDENTE 

06/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL –  

Materiais – Teclado 

Objetivos – Trabalhar a motricidade e aspectos pedagógico musicais e 

aprimorar a percepção sonora.  

Descrição – O atendimento se deu em uma exploração melódica a duas 
vozes e um exercício de percepção sonora, onde Daniel deveria ouvir uma 
melodia de duas ou três notas alternando-se e repetir a melodia sem ter 
visto a execução, identificando as notas apenas pela audição. Os objetivos 
foram alcançados.   

13/11 Atendimento online – Artes – Vídeo Fotos com poses criativas.  

Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a 

socialização. Estimular a comparação de imagens ajudando na criatividade. 

Materiais: celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, sofá, entre outros... 

Desenvolvimento: Através das imagens dos bonecos da cartela imitar 

algumas poses. Vale usar travesseiros, sofá, cadeira, como apoio. Convide 

seus familiares. Enquanto um faz as poses o outro fotografa, depois 

invertem os papéis. PENDENTE 

20/11 Atendimento online – Artes – The Voice Home Kids - Objetivos: Compartilhar 

ideias e gostos. Diminuir a desinibição. Integrar os participantes no universo 

da música. Beneficiar o desenvolvimento de outras linguagens Material: 

celular. Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma 

música conhecida de seu cantor ou cantora favoritos para apresentar 

posteriormente. A família poderá cantar junto. PENDENTE 

27/11 Atendimento online- Artes - Caça ao Tesouro com fotos do celular.  

Objetivos: Encontrar o tesouro escondido,  compartilhando pistas e 

informações com outros participantes. Desenvolver a habilidade motora, 
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atenção, concentração, memória, compreensão de ordens, associação  de 

ideias. 

Materiais: celular, caixa de papelão ou baú,  papel sulfite, caneta, tesoura. 

Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um piquenique, um 

filme, um passeio, uma leitura, uma noite temática,  um jogo de tabuleiro,  

entre outros... Seja criativo. Conversem e cheguem num acordo entre vocês. 

Pense bem onde irá esconder o tesouro. Fotografe cada cômodo onde for 

colocar as dicas/pistas e também o cômodo onde está o tesouro. Após dada 

a partida da caça vá mostrando as fotos dos cômodos  onde há dicas. Você 

pode auxiliar na leitura. Quando encontrar o tesouro festejam e combinem 

quando será sua paga. (Dia que será  feita a atividade/presente). PENDENTE 

Objetivo  
Terapêutico 

 • Desenvolver atividades de composição, buscando 

a criação/desenvolvimento de personagens, fazendo uso do universo dos 

games como ponto de partida.  

• Trabalhar as sensações e a música, refletindo a respeito da relação de 

consonância e dissonância e demais sensações adjacentes. 

•  Utilizar uma abordagem teórico-musical, ressaltando aspectos matemáticos 

e de notação.  
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José Otavio Fonseca Soares 

Educador Físico AMA Litoral-SC 

 

RELATÓRIO MENSAL – NOVEMBRO/2020 

Educador Físico José Otávio F. Soares 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal  

Usuário: Lorenzo Stein 

Data Nascimento: 05/06/2012 – 8 anos 

Mês: Novembro/2020 

Profissional: Educador Físico José Otávio 
Fonseca Soares 

 

Data  

 

 

 

02/11 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Alongamento muscular ativo 

Circuito de exercícios e treino com bola 

Materiais – cama elástica, cones, aros e bolas 

Desenvolvimento / resultado – apresentou pouco interesse mas desenvolveu 

as atividades propostas de forma relutante 

 

 

 

04/11 

Envio de vídeo - coordenação motora 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver 

noção espacial; Estimular a atenção sustentada. Estimular lateralidade 

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 

coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com 

tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos. 

Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 

importantes para o nosso aprendizado.   

PENDENTE 

 

 

 

09/11 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Alongamento muscular 

Circuito de exercícios e equilíbrio 

Uso de equipamento para treino de equilíbrio 

Materiais – Fita de equilíbrio, cama elástica, cones  

Desenvolvimento / resultado – Não apresentou interesse, mas desenvolveu 

as atividades.  

 

 

11/11 

Envio de vídeo - Cabelo Maluco 

OBJETIVOS: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; ampliar 

atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de interação e 

aprendizado 
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José Otavio Fonseca Soares 

Educador Físico AMA Litoral-SC 

 

DESENVOLVIMENTO: No dia de hoje envio mais uma atividade para vocês 

realizar aí na casa de vocês. A atividade consiste em realizar vários rostos na 

folha A 4 com diferentes tipos de cabelo, em linha reta, zig-zag, ondulado, 

essa atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação motora e uso 

correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar ampliando 

habilidades de uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de vocês com o 

resultado dos recortes que fizeram em casa.  

PENDENTE 

 
 
 
 

18/11 

Envio de vídeo - Transferência. 

Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. Ampliar 

coordenação motora fina e viso motora; desenvolver organização especial. 

Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 

Transferência, onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com líquido e 

três recipientes menores com diferentes marcações. A atividade consiste em 

colocar o líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar. Realizando 

essa atividade iremos estar estimulando a coordenação motora fina, a 

atenção compartilhada, habilidades essas fundamentais para o bom 

desempenho nas atividades escolares. 

 PENDENTE 

 

 

25/11 

Atividade: Brincando com palitos  

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora desenvolver 

atenção sustentada e compartilhada; 

Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 

estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de 

palitos de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o 

material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar 

os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em 

volta dos palitos.  

PENDENTE 

Objetivo Desenvolver o interesse pelos jogos 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal  

Usuário: Felipe Felix 
Data Nascimento: 17/07/2014 – 6 anos 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Educador Físico José Otávio 
Fonseca Soares 

 

Data  

 

02/11 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Circuito de exercícios, troca de passes com bola 

Materiais – cama elástica, cones, aros e bolas 

Desenvolvimento / resultado – apresentou interesse e desenvolveu as 

atividades propostas 

04/11 Envio de vídeo - coordenação motora. 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver 

noção espacial; Estimular a atenção sustentada. Estimular lateralidade 

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 

coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com 

tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos. 

Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 

importantes para o nosso aprendizado.   

PENDENTE 

 

09/11 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Alongamento muscular ativo 

Circuito de exercícios e equilíbrio 

Uso de equipamento para treino de equilíbrio 

Materiais – Fita de equilíbrio, cama elástica, cones e aros 

Desenvolvimento / resultado – apresentou interesse e desenvolveu as 

atividades propostas com entusiasmo e alegria 

 

 

11/11 

Envio de vídeo - Cabelo Maluco. 

OBJETIVOS: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; ampliar 

atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de interação e 

aprendizado. 

DESENVOLVIMENTO: NO dia de hoje envio mais uma atividade para vocês 

realizar aí na casa de vocês. A atividade consiste em realizar vários rostos na 

folha A 4 com diferentes tipos de cabelo, em linha reta, zig-zag, ondulado, 

essa atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação motora e 

uso correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar ampliando 
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habilidades de uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de vocês com o 

resultado dos recortes que fizeram em casa.  

PENDENTE 

18/11 Envio de vídeo - Transferência. 

Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. Ampliar 

coordenação motora fina e viso motora; desenvolver organização especial. 

Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 

Transferência, onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com líquido e 

três recipientes menores com diferentes marcações. A atividade consiste em 

colocar o líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar. Realizando 

essa atividade iremos estar estimulando a coordenação motora fina, a 

atenção compartilhada, habilidades essas fundamentais para o bom 

desempenho nas atividades escolares. 

 PENDENTE 

 

 

25/11 

Atividade: Brincando com palitos  

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora desenvolver 

atenção sustentada e compartilhada; 

Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 

estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de 

palitos de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado 

o material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá 

segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o 

contorno em volta dos palitos.  

PENDENTE 

 

Objetivo 

Desenvolver o interesse pelos jogos 
Desenvolver a coordenação motora 
Trabalhar a socialização 
Melhorar o contato verbal 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal  

Usuário: Benjamim Tobias da Costa 
Data Nascimento: 01/08/2014 – 6 anos 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Educador Físico José Otávio 
Fonseca Soares 

 

Data  

02/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Não compareceu ao atendimento 

 

 

 

 

 

04/11 

Envio de vídeo - coordenação motora. 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver 

noção espacial; Estimular a atenção sustentada. Estimular lateralidade 

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 

coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com 

tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos. 

Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 

importantes para o nosso aprendizado.   

PENDENTE 

 

09/11 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Alongamento muscular ativo 

Recreação com bola de tênis, boliche adaptado com bola de tênis. 

Materiais – Mesa, Bola de tênis, peças de dominó 

Desenvolvimento / resultado – apresentou interesse e desenvolveu as 

atividades propostas com entusiasmo e alegria. 

 

11/11 

Envio de vídeo - Cabelo Maluco. 

OBJETIVOS: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; ampliar 

atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de interação e 

aprendizado. 

DESENVOLVIMENTO: NO dia de hoje envio mais uma atividade para vocês 

realizar aí na casa de vocês. A atividade consiste em realizar vários rostos na 

folha A 4 com diferentes tipos de cabelo, em linha reta, zig-zag, ondulado, 

essa atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação motora e 

uso correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar ampliando 

habilidades de uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de vocês com o 

resultado dos recortes que fizeram em casa.  

PENDENTE 

18/11 Envio de vídeo - Transferência. 
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Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. Ampliar 

coordenação motora fina e viso motora; desenvolver organização especial. 

Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 

Transferência, onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com líquido e 

três recipientes menores com diferentes marcações. A atividade consiste em 

colocar o líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar. Realizando 

essa atividade iremos estar estimulando a coordenação motora fina, a 

atenção compartilhada, habilidades essas fundamentais para o bom 

desempenho nas atividades escolares. 

 PENDENTE 

25/11 Atividade: Brincando com palitos  

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora desenvolver 

atenção sustentada e compartilhada; 

Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 

estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de 

palitos de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado 

o material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá 

segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o 

contorno em volta dos palitos.  

PENDENTE 

 

Objetivo 

Aprimorar a habilidade nos jogos 
Desenvolver a coordenação motora 
Trabalhar a Socialização 
Melhorar o contato verbal 
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José Otavio Fonseca Soares 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal  

Usuário: Pedro Yohan Biscaia 
Data Nascimento: 24/11/2014 – 6 anos 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Educador Físico José Otávio 
Fonseca Soares 

 

Data  

02/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL. Não compareceu ao atendimento  

 

 

 

 

 

04/11 

Envio de vídeo - Sem nossos olhos não conseguimos ver o mundo. 

Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 

interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 

responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 

Material/estratégia: uma tampa de caixa de papelão e canetinha. Atividade: 

No vídeo explico a necessidade da visão e o órgão responsável. Após a 

família terá que fazer dois furos na caixa, para as crianças colocarem as 

mãos e desta forma os pais pediram para as crianças desenharem os olhos, o 

nariz e a boca. Logo após mostrar para a criança como ficou o seu desenho. 

É importante que a criança perceba que sem enxergarmos é difícil 

identificarmos os lugares certinho dos órgãos. Que precisamos enxergar, ver 

as coisas para podermos identificá-las.  

PENDENTE 

 

09/11 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Alongamento muscular ativo 

Circuito de exercícios e troca de passes com bolas 

Materiais – Bolas de futebol e vôlei, cama elástica, cones e aros 

Desenvolvimento / resultado – apresentou interesse e desenvolveu as 

atividades propostas com entusiasmo. 

 

11/11 

Envio de vídeo - identificando a forma geométrica, quadrado. 

Objetivo: identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e 

nomear a forma geométrica (quadrado), percebendo suas características. 

Material/estratégia: objetos da casa que possuem a forma geométrica 

quadrado. Atividade: pedir para a criança identificar objetos em seu lar que 

lembrem a forma geométrica quadrado. 

 PENDENTE 

18/11 Envio de vídeo - identificando a forma geométrica, círculo. 

Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no ambiente 

a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e nomear a 
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forma geométrica(círculo), percebendo suas características. Material/ 

estratégia: identificar objetos da casa que possuem a forma geométrica 

círculo. Atividade: com o auxílio de um adulto, identificar, reconhecer objetos, 

alimentos em seu lar que lembrem a forma geométrica círculo.  

PENDENTE 

25/11 Envio de Vídeo: Dobradura chapéu do soldado. 

Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no ambiente 

a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e nomear a 

forma geométrica (triângulo), percebendo suas características. 

Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal Atividade: A 

proposta é que a criança perceba que as formas geométricas fazem parte do 

nosso dia a dia e que identifiquem objetos em sua casa que tenham a forma 

geométrica triângulo. Após iremos fazer uma dobradura do chapéu do 

soldado com a folha sulfite ou folha de jornal/revista. 

 PENDENTE 

 

Objetivo 

Desenvolver o interesse pelos jogos 
Desenvolver a coordenação motora 
Trabalhar a socialização 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal  

Usuário: Gabriel Luiz Pereira Andrade 
Data Nascimento: 21/05/2015 – 5 anos 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Educador Físico José Otávio 
Fonseca Soares 

 

Data  

02/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Circuito de exercícios e troca de passes com bolas 

Materiais – Bola de tênis, e futebol, cama elástica, cones e aros. 

Desenvolvimento / resultado – Não apresentou interesse, mas desenvolveu 

algumas atividades propostas. 

 

 

 

 

 

04/11 

Envio de vídeo - Sem nossos olhos não conseguimos ver o mundo. 

Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 

interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 

responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 

Material/estratégia: uma tampa de caixa de papelão e canetinha. Atividade: 

No vídeo explico a necessidade da visão e o órgão responsável. Após a 

família terá que fazer dois furos na caixa, para as crianças colocarem as 

mãos e desta forma os pais pediram para as crianças desenharem os olhos, o 

nariz e a boca. Logo após mostrar para a criança como ficou o seu desenho. 

É importante que a criança perceba que sem enxergarmos é difícil 

identificarmos os lugares certinho dos órgãos. Que precisamos enxergar, ver 

as coisas para podermos identificá-las.  

PENDENTE 

 

09/11 
ATENDIMENTO PRESENCIAL. Não compareceu ao atendimento  

 

11/11 

Envio de vídeo - identificando a forma geométrica, quadrado. 

Objetivo: identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e 

nomear a forma geométrica (quadrado), percebendo suas características. 

Material/estratégia: objetos da casa que possuem a forma geométrica 

quadrado. Atividade: pedir para a criança identificar objetos em seu lar que 

lembrem a forma geométrica quadrado. 

 PENDENTE 

18/11 Envio de vídeo - identificando a forma geométrica, círculo. 

Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no ambiente 

a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e nomear a 
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forma geométrica(círculo), percebendo suas características. Material/ 

estratégia: identificar objetos da casa que possuem a forma geométrica 

círculo. Atividade: com o auxílio de um adulto, identificar, reconhecer objetos, 

alimentos em seu lar que lembrem a forma geométrica círculo.  

PENDENTE 

25/11 Envio de Vídeo: Dobradura chapéu do soldado. 

Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no ambiente 

a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e nomear a 

forma geométrica (triângulo), percebendo suas características. 

Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal Atividade: A 

proposta é que a criança perceba que as formas geométricas fazem parte do 

nosso dia a dia e que identifiquem objetos em sua casa que tenham a forma 

geométrica triângulo. Após iremos fazer uma dobradura do chapéu do 

soldado com a folha sulfite ou folha de jornal/revista. 

 PENDENTE 

 

Objetivo 

Desenvolver o interesse pelos jogos 
Desenvolver a coordenação motora 
Trabalhar a socialização 
Melhorar o contato verbal 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal  

Usuário: Matheus Sturmer Amandio 
Data Nascimento: 06/05/2015 – 5 anos 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Educador Físico José Otávio 
Fonseca Soares 

 

Data  

02/11  

 

 

 

 

 

04/11 

Envio de vídeo - coordenação motora. 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver 

noção espacial; Estimular a atenção sustentada. Estimular lateralidade 

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 

coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com 

tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos. 

Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 

importantes para o nosso aprendizado.   

PENDENTE 

 

09/11 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Alongamento muscular ativo 

Circuito de exercícios e troca de passes com bolas 

Materiais – Bolas de futebol e Tênis, cama elástica, cones e aros 

Desenvolvimento / resultado – apresentou interesse e desenvolveu as 

atividades propostas com entusiasmo 

 

11/11 

Envio de vídeo - Cabelo Maluco. 

OBJETIVOS: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; ampliar 

atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de interação e 

aprendizado. 

DESENVOLVIMENTO: NO dia de hoje envio mais uma atividade para vocês 

realizar aí na casa de vocês. A atividade consiste em realizar vários rostos na 

folha A 4 com diferentes tipos de cabelo, em linha reta, zig-zag, ondulado, 

essa atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação motora e 

uso correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar ampliando 

habilidades de uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de vocês com o 

resultado dos recortes que fizeram em casa.  

PENDENTE 

18/11 Envio de vídeo - Transferência. 

Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. Ampliar 

coordenação motora fina e viso motora; desenvolver organização especial. 
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Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 

Transferência, onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com líquido e 

três recipientes menores com diferentes marcações. A atividade consiste em 

colocar o líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar. Realizando 

essa atividade iremos estar estimulando a coordenação motora fina, a 

atenção compartilhada, habilidades essas fundamentais para o bom 

desempenho nas atividades escolares. 

 PENDENTE 

25/11 Atividade: Brincando com palitos  

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora desenvolver 

atenção sustentada e compartilhada; 

Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 

estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de 

palitos de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado 

o material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá 

segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o 

contorno em volta dos palitos.  

PENDENTE 

Objetivo Desenvolver o interesse pelos jogos 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal  

Usuário: Victor Hugo Vaz 
Data Nascimento: 10/08/2010 – 10 anos 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Educador Físico José Otávio 
Fonseca Soares 

 

Data  

02/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Alongamento muscular ativo 

Circuito de exercícios e troca de passes com bolas 

Materiais – Bolas de futebol e Tênis, cama elástica, cones e aros 

Desenvolvimento / resultado – apresentou interesse e desenvolveu as 

atividades propostas  

 

 

 

 

 

04/11 

Envio de vídeo - Cinema (Curta metragem) 

Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros. Trabalhar em equipe, criar, 

soltar a imaginação e aumentar o nível de desinibição. Desenvolvimento: 

que tal fazer um curta metragem com seu celular? Você será o diretor e o 

roteirista. Convide a família, escolha o tema, personagens, figurino. Pense 

no que você tem em casa, o que poderá usar. Para gravar seu vídeo use de 3 

há 5 minutos. 

PENDENTE 

 

09/11 
ATENDIMENTO PRESENCIAL. Não compareceu ao atendimento  

 

11/11 

Envio de vídeo - Fotos com poses criativas. 

Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a socialização. 

Estimular a comparação de imagens ajudando na criatividade. 

PENDENTE 

18/11 Envio de vídeo - The voice home kids 

Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição. Integrar os 

participantes no universo da música. Beneficiar o desenvolvimento de outras 

linguagens. 

 PENDENTE 

25/11 Envio de vídeo - Caça ao Tesouro com fotos do celular. 

 Objetivos: Encontrar o tesouro escondido, compartilhando pistas e 

informações com outros participantes. Desenvolver a habilidade motora, 

atenção, concentração, memória, compreensão de ordens, associação de 

ideias. Quaisquer dúvidas estamos à disposição. Contamos com sua 

participação! 
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 PENDENTE 

Objetivo Aprimorar a habilidade nos jogos 
Desenvolver a coordenação motora 
Trabalhar a Socialização 
Melhorar o contato verbal 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal  

Usuário: Edie Lourenço Carvalho 
Data Nascimento: 20/02/2009 – 11 anos 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Educador Físico José Otávio 
Fonseca Soares 

 

Data  

 

02/11 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Alongamento muscular ativo 

Circuito de exercícios e troca de passes com bolas 

Materiais – Bolas de futebol e Tênis, cama elástica, cones e aros 

Desenvolvimento / resultado – apresentou interesse nas atividades propostas 

e desenvolveu tranquilamente com entusiasmo 

04/11 Envio de vídeo - Cinema (Curta metragem) 

Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros. Trabalhar em equipe, criar, 

soltar a imaginação e aumentar o nível de desinibição. Desenvolvimento: 

que tal fazer um curta metragem com seu celular? Você será o diretor e o 

roteirista. Convide a família, escolha o tema, personagens, figurino. Pense 

no que você tem em casa, o que poderá usar. Para gravar seu vídeo use de 3 

há 5 minutos. 

PENDENTE 

 

09/11 
ATENDIMENTO PRESENCIAL. Não compareceu   

 

 

11/11 

Envio de vídeo - Fotos com poses criativas. 

Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a socialização. 

Estimular a comparação de imagens ajudando na criatividade. 

REALIZADA 

18/11 Envio de vídeo - The voice home kids 

Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição. Integrar os 

participantes no universo da música. Beneficiar o desenvolvimento de outras 

linguagens. 

 PENDENTE 

 

 

25/11 

Envio de vídeo - Caça ao Tesouro com fotos do celular. 

 Objetivos: Encontrar o tesouro escondido, compartilhando pistas e 

informações com outros participantes. Desenvolver a habilidade motora, 

atenção, concentração, memória, compreensão de ordens, associação de 

ideias. Quaisquer dúvidas estamos à disposição. Contamos com sua 

participação! 
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 PENDENTE 

 

Objetivo 

Aprimorar a habilidade nos jogos 
Desenvolver a coordenação motora 
Trabalhar a Socialização 
Melhorar o contato verbal 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal  

Usuário: Andriel Henrique Cremonte Nantes 
Data Nascimento: 21/02/2015 – 5 anos 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Educador Físico José Otávio 
Fonseca Soares 

 

Data  

03/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Alongamento muscular ativo 

Recreação com jogos e brincadeiras 

Materiais – Bola de borracha, cama elástica, cones e aros coloridos 

Desenvolvimento / resultado – apresentou interesse e desenvolveu as 

atividades propostas com entusiasmo e alegria, se sentindo mais a vontade 

com os terapeutas. 

 

 

 

 

 

04/11 

Envio de vídeo - Sem nossos olhos não conseguimos ver o mundo. 

Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 

interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 

responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 

Material/estratégia: uma tampa de caixa de papelão e canetinha. Atividade: 

No vídeo explico a necessidade da visão e o órgão responsável. Após a 

família terá que fazer dois furos na caixa, para as crianças colocarem as 

mãos e desta forma os pais pediram para as crianças desenharem os olhos, o 

nariz e a boca. Logo após mostrar para a criança como ficou o seu desenho. 

É importante que a criança perceba que sem enxergarmos é difícil 

identificarmos os lugares certinho dos órgãos. Que precisamos enxergar, ver 

as coisas para podermos identificá-las.  

PENDENTE 

 

10/11 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Recreação com brincadeiras (esconde-esconde, pega-pega, corrida, pula-

pula) 

Materiais – cama elástica, cones e aros  

Desenvolvimento / resultado – apresentou interesse e desenvolveu as 

atividades propostas com entusiasmo e alegria, se sentindo mais à vontade 

com os terapeutas. 

 

11/11 

Envio de vídeo - identificando a forma geométrica, quadrado. 

Objetivo: identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e 
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nomear a forma geométrica (quadrado), percebendo suas características. 

Material/estratégia: objetos da casa que possuem a forma geométrica 

quadrado. Atividade: pedir para a criança identificar objetos em seu lar que 

lembrem a forma geométrica quadrado. 

 PENDENTE 

18/11 Envio de vídeo - identificando a forma geométrica, círculo. 

Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no ambiente 

a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e nomear a 

forma geométrica(círculo), percebendo suas características. Material/ 

estratégia: identificar objetos da casa que possuem a forma geométrica 

círculo. Atividade: com o auxílio de um adulto, identificar, reconhecer objetos, 

alimentos em seu lar que lembrem a forma geométrica círculo.  

PENDENTE 

25/11 Envio de Vídeo: Dobradura chapéu do soldado. 

Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no ambiente 

a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e nomear a 

forma geométrica (triângulo), percebendo suas características. 

Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal Atividade: A 

proposta é que a criança perceba que as formas geométricas fazem parte do 

nosso dia a dia e que identifiquem objetos em sua casa que tenham a forma 

geométrica triângulo. Após iremos fazer uma dobradura do chapéu do 

soldado com a folha sulfite ou folha de jornal/revista. 

 PENDENTE 

 

Objetivo 

Incorporar o conhecimento dos esportes 
Desenvolver a coordenação motora 
Trabalhar a Socialização  
Melhorar o contato verbal 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal  

Usuário: Bernardo Rey Portinoi  
Data Nascimento: 08/03/2006 – 14 anos 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Educador Físico José Otávio 
Fonseca Soares 

 

Data  

03/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL.  Não compareceu  

 

 

04/11 

Envio de vídeo - Cinema (Curta metragem) 

Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros. Trabalhar em equipe, criar, 

soltar a imaginação e aumentar o nível de desinibição. Desenvolvimento: 

que tal fazer um curta metragem com seu celular? Você será o diretor e o 

roteirista. Convide a família, escolha o tema, personagens, figurino. Pense 

no que você tem em casa, o que poderá usar. Para gravar seu vídeo use de 3 

há 5 minutos. 

PENDENTE 

10/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Alongamento muscular ativo 

Troca de passes com bola de basquete e futebol 

Materiais – Bola de borracha, Bola de Basquete, Bola de futebol, cones e 

aros coloridos 

Desenvolvimento / resultado – apresentou interesse e desenvolveu as 

atividades propostas com entusiasmo e alegria, se mostrando muito a 

vontade com os terapeutas. 

 

11/11 

Envio de vídeo - Fotos com poses criativas. 

Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a socialização. 

Estimular a comparação de imagens ajudando na criatividade. 

PENDENTE 

 

 

18/11 

Envio de vídeo - The voice home kids 

Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição. Integrar os 

participantes no universo da música. Beneficiar o desenvolvimento de outras 

linguagens. 

 PENDENTE 

 

 

25/11 

Envio de vídeo - Caça ao Tesouro com fotos do celular. 

 Objetivos: Encontrar o tesouro escondido, compartilhando pistas e 

informações com outros participantes. Desenvolver a habilidade motora, 

atenção, concentração, memória, compreensão de ordens, associação de 
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ideias. Quaisquer dúvidas estamos à disposição. Contamos com sua 

participação! 

 PENDENTE 

 

Objetivo 

Aprimorar a habilidade nos jogos 
Desenvolver a coordenação motora 
Trabalhar a Socialização 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal  

Usuário: Emanuel Gonçalves Buzzo 
Data Nascimento: 03/02/2012 – 8 anos 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Educador Físico José Otávio 
Fonseca Soares 

 

Data  

03/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Alongamento muscular ativo 

Circuito de exercícios, com diferentes estações 

Materiais – Bola de borracha, cama elástica, cones e aros coloridos 

Desenvolvimento / resultado – apresentou resistência no início, mas depois 

teve interesse e desenvolveu as atividades propostas. 

04/11 Envio de vídeo - Cinema (Curta metragem) 

Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros. Trabalhar em equipe, criar, 

soltar a imaginação e aumentar o nível de desinibição. Desenvolvimento: 

que tal fazer um curta metragem com seu celular? Você será o diretor e o 

roteirista. Convide a família, escolha o tema, personagens, figurino. Pense 

no que você tem em casa, o que poderá usar. Para gravar seu vídeo use de 3 

há 5 minutos. 

PENDENTE 

10/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Alongamento muscular ativo 

Recreação com brincadeiras populares 

Materiais – Espaço externo (quadra, pátio, árvores) 

Desenvolvimento / resultado – apresentou interesse e desenvolveu as 

atividades propostas, tendo iniciativa de propor novas atividades. 

 

11/11 

Envio de vídeo - Fotos com poses criativas. 

Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a socialização. 

Estimular a comparação de imagens ajudando na criatividade. 

PENDENTE 

 

 

18/11 

Envio de vídeo - The voice home kids 

Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição. Integrar os 

participantes no universo da música. Beneficiar o desenvolvimento de outras 

linguagens. 
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 PENDENTE 

 

 

25/11 

Envio de vídeo - Caça ao Tesouro com fotos do celular. 

 Objetivos: Encontrar o tesouro escondido, compartilhando pistas e 

informações com outros participantes. Desenvolver a habilidade motora, 

atenção, concentração, memória, compreensão de ordens, associação de 

ideias. Quaisquer dúvidas estamos à disposição. Contamos com sua 

participação! 

 PENDENTE 

 

Objetivo 

Desenvolver o interesse pelos jogos 
Aprimorar a coordenação motora 
Trabalhar a Socialização 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal  

Usuário: Sofia Taborda do Amaral 
Data Nascimento: 22/10/2009 –10 anos Mês: 
Novembro/2020 
Profissional: Educador Físico José Otávio 
Fonseca Soares 

 

Data  

 

03/11 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Circuito de exercícios, com diferentes estações 

Materiais – Bola de borracha, cama elástica, cones e aros coloridos 

Desenvolvimento / resultado – Não apresentou interesse pelas atividades 

propostas, no final quis jogar futebol, mostrando certa habilidade em chutar 

a bola. 

 

 

04/11 

Envio de vídeo - coordenação motora. 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver 

noção espacial; Estimular a atenção sustentada. Estimular lateralidade 

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 

coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com 

tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos. 

Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 

importantes para o nosso aprendizado.   

PENDENTE 

 

10/11 
ATENDIMENTO PRESENCIAL. 

Circuito de exercícios e equilíbrio. 

Uso de equipamento para treino de equilíbrio. 

Materiais – Fita de equilíbrio, cama elástica, cones e aros. 

Desenvolvimento / resultado – apresentou interesse e desenvolveu as 

atividades propostas com mediações a todo momento, não mostrando 

iniciativa 

 

 

11/11 

Envio de vídeo - Cabelo Maluco. 

OBJETIVOS: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; ampliar 

atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de interação e 

aprendizado. 

DESENVOLVIMENTO: NO dia de hoje envio mais uma atividade para vocês 

realizar aí na casa de vocês. A atividade consiste em realizar vários rostos na 
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folha A 4 com diferentes tipos de cabelo, em linha reta, zig-zag, ondulado, 

essa atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação motora e 

uso correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar ampliando 

habilidades de uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de vocês com o 

resultado dos recortes que fizeram em casa.  

PENDENTE 

 

 

 

18/11 

Envio de vídeo - Transferência. 

Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. Ampliar 

coordenação motora fina e viso motora; desenvolver organização especial. 

Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 

Transferência, onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com líquido e 

três recipientes menores com diferentes marcações. A atividade consiste em 

colocar o líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar. Realizando 

essa atividade iremos estar estimulando a coordenação motora fina, a 

atenção compartilhada, habilidades essas fundamentais para o bom 

desempenho nas atividades escolares. 

 REALIZADA 

25/11 Atividade: Brincando com palitos  

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora desenvolver 

atenção sustentada e compartilhada; 

Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 

estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de 

palitos de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado 

o material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá 

segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o 

contorno em volta dos palitos.  

REALIZADA 

Objetivo Desenvolver o interesse pelos jogos 
Aprimorar a coordenação motora 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal  

Usuário: Henrique Brillinger 
Data Nascimento: 22/09/2016 – 4 anos Mês: 
Novembro/2020 
Profissional: Educador Físico José Otávio 
Fonseca Soares 

 

Data  

 

03/11 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Circuito de exercícios, com diferentes estações 

Materiais – Bola de borracha, cama elástica, cones e aros coloridos 

Desenvolvimento / resultado – apresentou resistência no início, mas depois 

teve interesse e desenvolveu as atividades propostas. 

04/11 Envio de vídeo - Sem nossos olhos não conseguimos ver o mundo. 

Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 

interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 

responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 

Material/estratégia: uma tampa de caixa de papelão e canetinha. Atividade: 

No vídeo explico a necessidade da visão e o órgão responsável. Após a 

família terá que fazer dois furos na caixa, para as crianças colocarem as 

mãos e desta forma os pais pediram para as crianças desenharem os olhos, o 

nariz e a boca. Logo após mostrar para a criança como ficou o seu desenho. 

É importante que a criança perceba que sem enxergarmos é difícil 

identificarmos os lugares certinho dos órgãos. Que precisamos enxergar, ver 

as coisas para podermos identificá-las.  

PENDENTE 

 

10/11 
ATENDIMENTO PRESENCIAL. 

Circuito de exercícios e equilíbrio. 

Uso de equipamento para treino de equilíbrio. 

Materiais – Fita de equilíbrio, cama elástica, cones e aros. 

Desenvolvimento / resultado – apresentou interesse e desenvolveu as 

atividades propostas com entusiasmo. 

 

 

11/11 

Envio de vídeo - identificando a forma geométrica, quadrado. 

Objetivo: identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e 

nomear a forma geométrica (quadrado), percebendo suas características. 
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Material/estratégia: objetos da casa que possuem a forma geométrica 

quadrado. Atividade: pedir para a criança identificar objetos em seu lar que 

lembrem a forma geométrica quadrado. 

 PENDENTE 

 

 

 

18/11 

Envio de vídeo - identificando a forma geométrica, círculo. 

Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no ambiente 

a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e nomear a 

forma geométrica(círculo), percebendo suas características. Material/ 

estratégia: identificar objetos da casa que possuem a forma geométrica 

círculo. Atividade: com o auxílio de um adulto, identificar, reconhecer objetos, 

alimentos em seu lar que lembrem a forma geométrica círculo.  

PENDENTE 

25/11 Envio de Vídeo: Dobradura chapéu do soldado. 

Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no ambiente 

a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e nomear a 

forma geométrica (triângulo), percebendo suas características. 

Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal Atividade: A 

proposta é que a criança perceba que as formas geométricas fazem parte do 

nosso dia a dia e que identifiquem objetos em sua casa que tenham a forma 

geométrica triângulo. Após iremos fazer uma dobradura do chapéu do 

soldado com a folha sulfite ou folha de jornal/revista. 

 PENDENTE 

Objetivo Desenvolver a habilidade nos jogos 
Aprimorar a coordenação motora 
Trabalhar a Socialização 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal  

Usuário: Noah Sosa Matos 
Data Nascimento: 28/07/2015 – 4 anos Mês: 
Novembro/2020 
Profissional: Educador Físico José Otávio 
Fonseca Soares 

 

Data  

03/11 

 
ATENDIMENTO PRESENCIAL. 

Alongamento muscular ativo. 

Circuito de exercícios e equilíbrio. 

Uso de equipamento para treino de equilíbrio. 

Materiais – Fita de equilíbrio, cama elástica, cones e aros. 

Desenvolvimento / resultado – Desenvolveu as atividades propostas, porém 

não apresentou estar dando funcionalidade aos exercicios 

04/11 Envio de vídeo - Sem nossos olhos não conseguimos ver o mundo. 

Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 

interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 

responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 

Material/estratégia: uma tampa de caixa de papelão e canetinha. Atividade: 

No vídeo explico a necessidade da visão e o órgão responsável. Após a 

família terá que fazer dois furos na caixa, para as crianças colocarem as 

mãos e desta forma os pais pediram para as crianças desenharem os olhos, o 

nariz e a boca. Logo após mostrar para a criança como ficou o seu desenho. 

É importante que a criança perceba que sem enxergarmos é difícil 

identificarmos os lugares certinho dos órgãos. Que precisamos enxergar, ver 

as coisas para podermos identificá-las.  

PENDENTE 

 

10/11 
ATENDIMENTO PRESENCIAL.  Não compareceu  

 

 

11/11 

Envio de vídeo - identificando a forma geométrica, quadrado. 

Objetivo: identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e 

nomear a forma geométrica (quadrado), percebendo suas características. 

Material/estratégia: objetos da casa que possuem a forma geométrica 

quadrado. Atividade: pedir para a criança identificar objetos em seu lar que 

lembrem a forma geométrica quadrado. 
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 PENDENTE 

 

 

 

18/11 

Envio de vídeo - identificando a forma geométrica, círculo. 

Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no ambiente 

a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e nomear a 

forma geométrica(círculo), percebendo suas características. Material/ 

estratégia: identificar objetos da casa que possuem a forma geométrica 

círculo. Atividade: com o auxílio de um adulto, identificar, reconhecer objetos, 

alimentos em seu lar que lembrem a forma geométrica círculo.  

PENDENTE 

25/11 Envio de Vídeo: Dobradura chapéu do soldado. 

Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no ambiente 

a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e nomear a 

forma geométrica (triângulo), percebendo suas características. 

Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal Atividade: A 

proposta é que a criança perceba que as formas geométricas fazem parte do 

nosso dia a dia e que identifiquem objetos em sua casa que tenham a forma 

geométrica triângulo. Após iremos fazer uma dobradura do chapéu do 

soldado com a folha sulfite ou folha de jornal/revista. 

 PENDENTE 

 

Objetivo 

Desenvolver o interesse pelos jogos 
Aprimorar a coordenação motora 
Trabalhar a Socialização 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal  

Usuário: Antônio Miguel de Paula 
Data Nascimento: 28/06/2017 – 2 anos  
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Educador Físico José Otávio 
Fonseca Soares 

 

Data  

03/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL. Não compareceu  

04/11 Envio de vídeo - Sem nossos olhos não conseguimos ver o mundo. 

Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 

interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 

responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 

Material/estratégia: uma tampa de caixa de papelão e canetinha. Atividade: 

No vídeo explico a necessidade da visão e o órgão responsável. Após a 

família terá que fazer dois furos na caixa, para as crianças colocarem as 

mãos e desta forma os pais pediram para as crianças desenharem os olhos, o 

nariz e a boca. Logo após mostrar para a criança como ficou o seu desenho. 

É importante que a criança perceba que sem enxergarmos é difícil 

identificarmos os lugares certinho dos órgãos. Que precisamos enxergar, ver 

as coisas para podermos identificá-las.  

PENDENTE 

10/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL.  Não compareceu  

11/11 Envio de vídeo - identificando a forma geométrica, quadrado. 

Objetivo: identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e 

nomear a forma geométrica (quadrado), percebendo suas características. 

Material/estratégia: objetos da casa que possuem a forma geométrica 

quadrado. Atividade: pedir para a criança identificar objetos em seu lar que 

lembrem a forma geométrica quadrado. 

 PENDENTE 

 

 

18/11 

Envio de vídeo - identificando a forma geométrica, círculo. 

Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no ambiente 

a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e nomear a 

forma geométrica(círculo), percebendo suas características. Material/ 

estratégia: identificar objetos da casa que possuem a forma geométrica 

círculo. Atividade: com o auxílio de um adulto, identificar, reconhecer objetos, 

alimentos em seu lar que lembrem a forma geométrica círculo.  

PENDENTE 
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José Otavio Fonseca Soares 

Educador Físico AMA Litoral-SC 

 

25/11 Envio de Vídeo: Dobradura chapéu do soldado. 

Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no ambiente 

a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e nomear a 

forma geométrica (triângulo), percebendo suas características. 

Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal Atividade: A 

proposta é que a criança perceba que as formas geométricas fazem parte do 

nosso dia a dia e que identifiquem objetos em sua casa que tenham a forma 

geométrica triângulo. Após iremos fazer uma dobradura do chapéu do 

soldado com a folha sulfite ou folha de jornal/revista. 

 PENDENTE 

Objetivo Desenvolver o interesse pelos jogos 
Aprimorar a coordenação motora 
Trabalhar a Socialização 
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José Otavio Fonseca Soares 

Educador Físico AMA Litoral-SC 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal  

Usuário: Lucas Eduardo Vargas Dornelles 
Data Nascimento: 04/05/2004 – 16 anos Mês: 
Novembro/2020 
Profissional: Educador Físico José Otávio 
Fonseca Soares 

 

Data  

03/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL.  Não compareceu  

04/11 Envio de vídeo - Cinema (Curta metragem) 

Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros. Trabalhar em equipe, criar, 

soltar a imaginação e aumentar o nível de desinibição. Desenvolvimento: 

que tal fazer um curta metragem com seu celular? Você será o diretor e o 

roteirista. Convide a família, escolha o tema, personagens, figurino. Pense 

no que você tem em casa, o que poderá usar. Para gravar seu vídeo use de 3 

há 5 minutos. 

PENDENTE 

 

10/11 
ATENDIMENTO PRESENCIAL. 

Alongamento muscular ativo. 

Circuito de exercícios e equilíbrio. 

Uso de equipamento para treino de equilíbrio. 

Materiais – Fita de equilíbrio, cama elástica, cones e aros. 

Desenvolvimento / resultado – apresentou interesse e desenvolveu as 

atividades propostas com atenção. 

 

 

11/11 

Envio de vídeo - Fotos com poses criativas. 

Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a socialização. 

Estimular a comparação de imagens ajudando na criatividade. 

PENDENTE 

 

 

 

18/11 

Envio de vídeo - The voice home kids 

Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição. Integrar os 

participantes no universo da música. Beneficiar o desenvolvimento de outras 

linguagens. 

 PENDENTE 

 
 

25/11 

Envio de vídeo - Caça ao Tesouro com fotos do celular. 

 Objetivos: Encontrar o tesouro escondido, compartilhando pistas e 

informações com outros participantes. Desenvolver a habilidade motora, 

atenção, concentração, memória, compreensão de ordens, associação de 

ideias. Quaisquer dúvidas estamos à disposição. Contamos com sua 

participação! 
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Educador Físico AMA Litoral-SC 

 

 PENDENTE 

 

Objetivo 

Aprimorar a coordenação motora 
Trabalhar a socialização e interação 
Desenvolvimento psicomotor 
Melhorar da relação interpessoal 
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José Otavio Fonseca Soares 

Educador Físico AMA Litoral-SC 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal  

Usuário: Davi Beuting Severo 
Data Nascimento: 03/08/2011 – 8 anos 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Educador Físico José Otávio 
Fonseca Soares 

 

Data  

 

 

 

04/11 

Envio de vídeo - Cinema (Curta metragem) 

Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros. Trabalhar em equipe, criar, 

soltar a imaginação e aumentar o nível de desinibição. Desenvolvimento: 

que tal fazer um curta metragem com seu celular? Você será o diretor e o 

roteirista. Convide a família, escolha o tema, personagens, figurino. Pense 

no que você tem em casa, o que poderá usar. Para gravar seu vídeo use de 3 

há 5 minutos. 

PENDENTE 

05/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL. Não compareceu  

 

11/11 

Envio de vídeo - Fotos com poses criativas. 

Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a socialização. 

Estimular a comparação de imagens ajudando na criatividade. 

PENDENTE 

 

 

19/11 

Envio de vídeo - The voice home kids 

Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição. Integrar os 

participantes no universo da música. Beneficiar o desenvolvimento de outras 

linguagens. 

 PENDENTE 

 

 

26/11 

Envio de vídeo - Caça ao Tesouro com fotos do celular. 

 Objetivos: Encontrar o tesouro escondido, compartilhando pistas e 

informações com outros participantes. Desenvolver a habilidade motora, 

atenção, concentração, memória, compreensão de ordens, associação de 

ideias. Quaisquer dúvidas estamos à disposição. Contamos com sua 

participação! 

 PENDENTE 

 

Objetivo 

Aprimorar a coordenação motora 
Trabalhar a socialização e interação 
Melhorar da relação interpessoal 
Incorporar os esportes de maneira ampla 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal  

Usuário: Joaquim De Almeida Nunes 
Data Nascimento: 31/12/2014 – 5 anos 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Educador Físico José Otávio 
Fonseca Soares 

 

Data  

 

 

 

04/11 

Envio de vídeo - coordenação motora. 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver 

noção espacial; Estimular a atenção sustentada. Estimular lateralidade 

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 

coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com 

tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos. 

Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 

importantes para o nosso aprendizado.   

PENDENTE 

 

 

 

05/11 

ATENDIMENTO PRESENCIAL. 

Alongamento muscular ativo. 

Circuito de exercícios e equilíbrio. 

Uso de equipamento para treino de equilíbrio. 

Materiais – Fita de equilíbrio, cama elástica, cones e aros. 

Desenvolvimento / resultado – apresentou interesse e desenvolveu as 

atividades propostas com entusiasmo e alegria. 

 

 

12/11 

Envio de vídeo - Cabelo Maluco. 

OBJETIVOS: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; ampliar 

atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de interação e 

aprendizado. 

DESENVOLVIMENTO: NO dia de hoje envio mais uma atividade para vocês 

realizar aí na casa de vocês. A atividade consiste em realizar vários rostos na 

folha A 4 com diferentes tipos de cabelo, em linha reta, zig-zag, ondulado, 

essa atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação motora e 

uso correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar ampliando 

habilidades de uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de vocês com o 

resultado dos recortes que fizeram em casa.  

PENDENTE 
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José Otavio Fonseca Soares 

Educador Físico AMA Litoral-SC 

 

 

 

 

 

19/11 

Envio de vídeo - Transferência. 

Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. Ampliar 

coordenação motora fina e viso motora; desenvolver organização especial. 

Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 

Transferência, onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com líquido e 

três recipientes menores com diferentes marcações. A atividade consiste em 

colocar o líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar. Realizando 

essa atividade iremos estar estimulando a coordenação motora fina, a 

atenção compartilhada, habilidades essas fundamentais para o bom 

desempenho nas atividades escolares. 

 PENDENTE 

 

 

 

 

26/11 

Atividade: Brincando com palitos  

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora desenvolver 

atenção sustentada e compartilhada; 

Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 

estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de 

palitos de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado 

o material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá 

segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o 

contorno em volta dos palitos.  

PENDENTE 

 

Objetivo 

Aprimorar a coordenação motora 
Trabalhar a socialização e interação 
Melhorar a relação interpessoal 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal  

Usuário: Liv Agatha Carvalho 
Data Nascimento:  19/06/2017 – 3 anos 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Educador Físico José Otávio 
Fonseca Soares 

 

Data  

 

 

 

 

 

 

03/11 

Envio de vídeo - Sem nossos olhos não conseguimos ver o mundo. 

Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 

interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 

responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 

Material/estratégia: uma tampa de caixa de papelão e canetinha. Atividade: 

No vídeo explico a necessidade da visão e o órgão responsável. Após a 

família terá que fazer dois furos na caixa, para as crianças colocarem as 

mãos e desta forma os pais pediram para as crianças desenharem os olhos, 

o nariz e a boca. Logo após mostrar para a criança como ficou o seu 

desenho. É importante que a criança perceba que sem enxergarmos é difícil 

identificarmos os lugares certinho dos órgãos. Que precisamos enxergar, 

ver as coisas para podermos identificá-las.  

PENDENTE 

05/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL. Não compareceu  

 

 

 

12/11 

Envio de vídeo - identificando a forma geométrica, quadrado. 

Objetivo: identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar 

e nomear a forma geométrica (quadrado), percebendo suas características. 

Material/estratégia: objetos da casa que possuem a forma geométrica 

quadrado. Atividade: pedir para a criança identificar objetos em seu lar que 

lembrem a forma geométrica quadrado. 

 PENDENTE 

 

 

 

19/11 

Envio de vídeo - identificando a forma geométrica, círculo. 

Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e 

nomear a forma geométrica(círculo), percebendo suas características. 
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José Otavio Fonseca Soares 

Educador Físico AMA Litoral-SC 

 

Material/ estratégia: identificar objetos da casa que possuem a forma 

geométrica círculo. Atividade: com o auxílio de um adulto, identificar, 

reconhecer objetos, alimentos em seu lar que lembrem a forma geométrica 

círculo.  

PENDENTE 

 

 

 

 

26/11 

Envio de Vídeo: Dobradura chapéu do soldado. 

Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e 

nomear a forma geométrica (triângulo), percebendo suas características. 

Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal Atividade: A 

proposta é que a criança perceba que as formas geométricas fazem parte do 

nosso dia a dia e que identifiquem objetos em sua casa que tenham a forma 

geométrica triângulo. Após iremos fazer uma dobradura do chapéu do 

soldado com a folha sulfite ou folha de jornal/revista. 

 PENDENTE 

Objetivo Introduzir as atividades físicas no dia a dia 
Desenvolver a coordenação motora 
Trabalhar a Socialização 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal  

Usuário: Thiago De Castro Moreira Da Silva 
Data Nascimento: 27/08/2012 – 7 anos 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: José Otávio Fonseca Soares 

 

Data  

 

 

 

 

 

04/11 

Envio de vídeo - Sem nossos olhos não conseguimos ver o mundo. 

Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 

interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 

responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 

Material/estratégia: uma tampa de caixa de papelão e canetinha. Atividade: 

No vídeo explico a necessidade da visão e o órgão responsável. Após a 

família terá que fazer dois furos na caixa, para as crianças colocarem as mãos 

e desta forma os pais pediram para as crianças desenharem os olhos, o nariz 

e a boca. Logo após mostrar para a criança como ficou o seu desenho. É 

importante que a criança perceba que sem enxergarmos é difícil 

identificarmos os lugares certinho dos órgãos. Que precisamos enxergar, ver 

as coisas para podermos identificá-las. 

 PENDENTE 

 

 

05/11 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Alongamento muscular ativo e passivo. 

Exercícios de força e resistência muscular. 

Materiais – cama elástica, corredor de texturas, cones. 

Desenvolvimento / resultados – realizou as atividades propostas. 

 

 

 

12/11 

Envio de vídeo - identificando a forma geométrica, quadrado. 

Objetivo: identificar que as formas geométricas estão presentes no ambiente 

a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e nomear a 

forma geométrica (quadrado), percebendo suas características. 

Material/estratégia: objetos da casa que possuem a forma geométrica 

quadrado. Atividade: pedir para a criança identificar objetos em seu lar que 

lembrem a forma geométrica quadrado. 

 PENDENTE 

 

 

 

Envio de vídeo - identificando a forma geométrica, círculo. 

Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no ambiente 

a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e nomear a 
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19/11 forma geométrica(círculo), percebendo suas características. Material/ 

estratégia: identificar objetos da casa que possuem a forma geométrica 

círculo. Atividade: com o auxílio de um adulto, identificar, reconhecer objetos, 

alimentos em seu lar que lembrem a forma geométrica círculo.  

PENDENTE 

 

 

 

26/11 

Envio de Vídeo: Dobradura chapéu do soldado. 

Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no ambiente 

a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e nomear a 

forma geométrica (triângulo), percebendo suas características. 

Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal Atividade: A 

proposta é que a criança perceba que as formas geométricas fazem parte do 

nosso dia a dia e que identifiquem objetos em sua casa que tenham a forma 

geométrica triângulo. Após iremos fazer uma dobradura do chapéu do 

soldado com a folha sulfite ou folha de jornal/revista. 

 PENDENTE 

Objetivos  Desenvolver a coordenação motora 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal  

Usuário: Diogo Couvados Casa 
Data Nascimento:  15/12/2011 – 8 anos 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Educador Físico- José Otávio 
Fonseca Soares 

 

Data  

04/11 Envio de vídeo - coordenação motora. 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver 

noção espacial; Estimular a atenção sustentada. Estimular lateralidade 

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de coordenação 

motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com tamanhas de garrafa 

pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos. Realizando essa atividade 

vamos estar aprimorando várias habilidades importantes para o nosso 

aprendizado.  

PENDENTE 

06/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL. 

Alongamento muscular ativo. 

Circuito de exercícios, equilíbrio e treino com bola. 

Uso de equipamento para treino de equilíbrio. 

Materiais – Fita de equilíbrio, cama elástica, cones, aros e bolas. 

Desenvolvimento / resultado – apresentou pouco interesse e desenvolveu as 

atividades propostas de forma relutante. 

13/11 Envio de vídeo - Cabelo Maluco. 

OBJETIVOS: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; ampliar atenção 

sustentada e compartilhada; Promover momento de interação e aprendizado. 

DESENVOLVIMENTO: NO dia de hoje envio mais uma atividade para vocês 

realizar aí na casa de vocês. A atividade consiste em realizar vários rostos na 

folha A 4 com diferentes tipos de cabelo, em linha reta, zig-zag, ondulado, essa 

atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação motora e uso 

correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar ampliando habilidades 

de uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de vocês com o resultado dos 

recortes que fizeram em casa.  

PENDENTE 

20/11 Envio de vídeo - Transferência. 
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Educador Físico AMA Litoral-SC 

 

Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. Ampliar coordenação 

motora fina e viso motora; desenvolver organização especial. Desenvolvimento: 

No dia de hoje iremos realizar uma atividade de Transferência, onde cada 

usuário deverá ter uma jarra grande com líquido e três recipientes menores 

com diferentes marcações. A atividade consiste em colocar o líquido até a 

marcação, cuidando para não ultrapassar. Realizando essa atividade iremos 

estar estimulando a coordenação motora fina, a atenção compartilhada, 

habilidades essas fundamentais para o bom desempenho nas atividades 

escolares.  

PENDENTE 

27/11 Atividade: Brincando com palitos  

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora desenvolver 

atenção sustentada e compartilhada; 

Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade para estimular 

a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente 

ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos 

iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em uma 

mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos palitos. 

PENDENTE 

Objetivo Desenvolver o interesse pelos jogos 
Aprimorar a Coordenação Motora 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal  

Usuário: Guilherme Bonifácio Grisard 
Data Nascimento:  13/05/2006 – 14 anos 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Educador Físico- José Otávio 
Fonseca Soares 

 

Data  

04/11 Envio de vídeo - Cinema (Curta metragem) 

Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros. Trabalhar em equipe, criar, 

soltar a imaginação e aumentar o nível de desinibição. Desenvolvimento: que 

tal fazer um curta metragem com seu celular? Você será o diretor e o 

roteirista. Convide a família, escolha o tema, personagens, figurino. Pense no 

que você tem em casa, o que poderá usar. Para gravar seu vídeo use de 3 há 

5 minutos. 

 PENDENTE 

06/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL. 

Alongamento muscular ativo. 

Circuito de exercícios e equilíbrio. 

Uso de equipamento para treino de equilíbrio e treino com bola. 

Materiais – Fita de equilíbrio, cama elástica, cones, aros e bolas. 

Desenvolvimento / resultado – apresentou interesse e desenvolveu as 

atividades propostas de forma plenamente satisfatória. 

13/11 Envio de vídeo - Fotos com poses criativas. 

Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a socialização. 

Estimular a comparação de imagens ajudando na criatividade.  

PENDENTE 

20/11 Envio de vídeo - The voice home kids 

Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição. Integrar os 

participantes no universo da música. Beneficiar o desenvolvimento de outras 

linguagens.  

PENDENTE 

27/11 Envio de vídeo - Caça ao Tesouro com fotos do celular. 

 Objetivos: Encontrar o tesouro escondido, compartilhando pistas e 

informações com outros participantes. Desenvolver a habilidade motora, 

atenção, concentração, memória, compreensão de ordens, associação de 
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ideias. Quaisquer dúvidas estamos à disposição. Contamos com sua 

participação! 

PENDENTE 

Objetivos  Desenvolver o interesse pelos jogos 
Aprimorar a coordenação motora 
Trabalhar a socialização 
Melhorar o contato verbal 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal  

Usuário: Hector Augusto Ferreira Machado 
Data Nascimento:  07/04/2010 – 10 anos 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Educador Físico- José Otávio 
Fonseca Soares 

 

Data  

04/11 Envio de vídeo - Cinema (Curta metragem) 

Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros. Trabalhar em equipe, criar, 

soltar a imaginação e aumentar o nível de desinibição. Desenvolvimento: 

que tal fazer um curta metragem com seu celular? Você será o diretor e o 

roteirista. Convide a família, escolha o tema, personagens, figurino. Pense no 

que você tem em casa, o que poderá usar. Para gravar seu vídeo use de 3 há 

5 minutos. 

 PENDENTE 

06/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL.  Não compareceu  

13/11 Envio de vídeo - Fotos com poses criativas. 

Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a socialização. 

Estimular a comparação de imagens ajudando na criatividade.  

PENDENTE 

20/11 Envio de vídeo - The voice home kids 

Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição. Integrar os 

participantes no universo da música. Beneficiar o desenvolvimento de outras 

linguagens.  

PENDENTE 

27/11 Envio de vídeo - Caça ao Tesouro com fotos do celular. 

 Objetivos: Encontrar o tesouro escondido, compartilhando pistas e 

informações com outros participantes. Desenvolver a habilidade motora, 

atenção, concentração, memória, compreensão de ordens, associação de 

ideias. Quaisquer dúvidas estamos à disposição. Contamos com sua 

participação! 

PENDENTE 

Objetivo  Desenvolver o interesse pelos jogos 
Desenvolver a coordenação motora 
Trabalhar a socialização 
Melhorar o contato visual 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal  

Usuário: Samuel Da Silva 
Data Nascimento:  05/12/2014 – 5 anos 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Educador Físico- José Otávio 
Fonseca Soares 

 

Data  

04/11 Envio de vídeo - Sem nossos olhos não conseguimos ver o mundo. 

Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 

interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 

responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 

Material/estratégia: uma tampa de caixa de papelão e canetinha. Atividade: 

No vídeo explico a necessidade da visão e o órgão responsável. Após a 

família terá que fazer dois furos na caixa, para as crianças colocarem as mãos 

e desta forma os pais pediram para as crianças desenharem os olhos, o nariz 

e a boca. Logo após mostrar para a criança como ficou o seu desenho. É 

importante que a criança perceba que sem enxergarmos é difícil 

identificarmos os lugares certinho dos órgãos. Que precisamos enxergar, ver 

as coisas para podermos identificá-las.  

PENDENTE 

06/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL. 

Alongamento muscular ativo. 

Circuito de exercícios e equilíbrio. 

Uso de equipamento para treino de equilíbrio e treino com bola. 

Materiais – Fita de equilíbrio, cama elástica, cones, aros e bolas. 

Desenvolvimento / resultado – apresentou bom interesse e desenvolveu as 

atividades propostas de forma plenamente satisfatória. 

13/11 Envio de vídeo - identificando a forma geométrica, quadrado. 

Objetivo: identificar que as formas geométricas estão presentes no ambiente 

a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e nomear a 

forma geométrica (quadrado), percebendo suas características. 

Material/estratégia: objetos da casa que possuem a forma geométrica 

quadrado. Atividade: pedir para a criança identificar objetos em seu lar que 

lembrem a forma geométrica quadrado. 

 PENDENTE 

20/11 Envio de vídeo - identificando a forma geométrica, círculo. 
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Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no ambiente 

a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e nomear a 

forma geométrica(círculo), percebendo suas características. Material/ 

estratégia: identificar objetos da casa que possuem a forma geométrica 

círculo. Atividade: com o auxílio de um adulto, identificar, reconhecer objetos, 

alimentos em seu lar que lembrem a forma geométrica círculo.  

PENDENTE 

27/11 Envio de Vídeo: Dobradura chapéu do soldado. 

Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no ambiente 

a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e nomear a 

forma geométrica (triângulo), percebendo suas características. 

Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal Atividade: A 

proposta é que a criança perceba que as formas geométricas fazem parte do 

nosso dia a dia e que identifiquem objetos em sua casa que tenham a forma 

geométrica triângulo. Após iremos fazer uma dobradura do chapéu do soldado 

com a folha sulfite ou folha de jornal/revista. 

 PENDENTE 

Objetivo Desenvolver o interesse pelos jogos 
Desenvolver a coordenação motora 
Trabalhar a socialização 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal  

Usuário: D’alessandro Dias Minuto 
Data Nascimento:  20/04/2010 – 10 anos 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Educador Físico- José Otávio 
Fonseca Soares 

 

Data  

04/11 Envio de vídeo - coordenação motora. 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver 

noção espacial; Estimular a atenção sustentada. Estimular lateralidade 

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 

coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com 

tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos. 

Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 

importantes para o nosso aprendizado. 

PENDENTE 

06/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL. 

Alongamento muscular ativo e passivo. 

Circuito de exercícios, equilíbrio e passes com bola. 

Uso de equipamento para treino de equilíbrio. 

Materiais – Fita de equilíbrio, cama elástica, cones, aros e bolas. 

Desenvolvimento / resultado – apresentou pouco interesse e desenvolveu as 

atividades propostas de forma relutante. 

13/11 Envio de vídeo - Cabelo Maluco. 

OBJETIVOS: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; ampliar 

atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de interação e 

aprendizado. 

DESENVOLVIMENTO: NO dia de hoje envio mais uma atividade para vocês 

realizar aí na casa de vocês. A atividade consiste em realizar vários rostos na 

folha A 4 com diferentes tipos de cabelo, em linha reta, zig-zag, ondulado, 

essa atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação motora e 

uso correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar ampliando 

habilidades de uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de vocês com o 

resultado dos recortes que fizeram em casa.  

PENDENTE 

20/11 Envio de vídeo - Transferência. 
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Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. Ampliar 

coordenação motora fina e viso motora; desenvolver organização especial. 

Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 

Transferência, onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com líquido e 

três recipientes menores com diferentes marcações. A atividade consiste em 

colocar o líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar. Realizando 

essa atividade iremos estar estimulando a coordenação motora fina, a 

atenção compartilhada, habilidades essas fundamentais para o bom 

desempenho nas atividades escolares. 

PENDENTE 

27/11 Atividade: Brincando com palitos  

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora desenvolver 

atenção sustentada e compartilhada; 

Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 

estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de 

palitos de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado 

o material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá 

segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o 

contorno em volta dos palitos. 

PENDENTE 

Objetivo Desenvolver o interesse pelos jogos 
Desenvolver a coordenação motora 
Trabalhar a socialização 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal  

Usuário: Miguel Fernando Ferraz 
Data Nascimento:  01/09/2015 – 5 anos 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Educador Físico- José Otávio 
Fonseca Soares 

 

Data  

04/11 Envio de vídeo - coordenação motora. 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver 

noção espacial; Estimular a atenção sustentada. Estimular lateralidade 

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 

coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com 

tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos. 

Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 

importantes para o nosso aprendizado. 

PENDENTE 

06/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL. 

Alongamento muscular ativo. 

Circuito de exercícios, equilíbrio e treino com bola. 

Uso de equipamento para treino de equilíbrio. 

Materiais – Fita de equilíbrio, cama elástica, cones, aros e bolas. 

Desenvolvimento / resultado – apresentou pouco interesse e desenvolveu 

as atividades propostas de forma relutante. 

13/11 Envio de vídeo - Cabelo Maluco. 

OBJETIVOS: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; ampliar 

atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de interação e 

aprendizado. 

DESENVOLVIMENTO: NO dia de hoje envio mais uma atividade para vocês 

realizar aí na casa de vocês. A atividade consiste em realizar vários rostos 

na folha A 4 com diferentes tipos de cabelo, em linha reta, zig-zag, 

ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação 

motora e uso correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar 

ampliando habilidades de uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de 

vocês com o resultado dos recortes que fizeram em casa. 

PENDENTE 

20/11 Envio de vídeo - Transferência. 

Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. Ampliar 

coordenação motora fina e viso motora; desenvolver organização especial. 

358 / 1106



 

 

 

 

José Otavio Fonseca Soares 

Educador Físico AMA Litoral-SC 

 

Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 

Transferência, onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com líquido e 

três recipientes menores com diferentes marcações. A atividade consiste 

em colocar o líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar. 

Realizando essa atividade iremos estar estimulando a coordenação motora 

fina, a atenção compartilhada, habilidades essas fundamentais para o bom 

desempenho nas atividades escolares.  

PENDENTE 

27/11 Atividade: Brincando com palitos  

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora desenvolver 

atenção sustentada e compartilhada; 

Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 

estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de 

palitos de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado 

o material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá 

segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o 

contorno em volta dos palitos. 

PENDENTE 

Objetivos Desenvolver o interesse pelos jogos 
Desenvolver a coordenação motora 
Trabalhar a socialização 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo n 470 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

RELATÓRIO MENSAL – NOVEMBRO/2020 
Fonoaudióloga Karina de Souza 

 
 
Paciente: Adriel Goulart  
Data Nascimento: 10/05/2013 
Mês: novembro 
Profissional: Karina de Souza 
 

 
 

Data   

  

04/11/2020 Vídeo: Sem os nossos olhos, não conseguimos ver o mundo. 
Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 
interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 
responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 
Material/estrategia: uma tampa de caixa de papelão e  canetinha. 
Atividade: No vídeo explico a necessidade da visão e  o órgão 
responsável. Após a família terá que fazer dois furos na caixa, para 
as crianças colocarem as mãos e desta forma os pais pediram para 
as crianças desenharem os olhos, o nariz e a boca. Logo após 
mostrar para a criança como ficou o seu desenho. É importante 
que a criança perceba que sem enxergarmos é difícil identificarmos 
os lugares certinho dos órgãos. Que precisamos enxergar, ver as 
coisas para podermos identificá-las. PENDENTE  

 

04/11/2020  Atividade coordenação motora fina. Objetivo estimular a 

coordenação motora fina e viso motora.  Desenvolvimento. 

Vocês irão criar vários caminhos  e com tampas de garrafa pet 

irão realizar o traçado utilizando as duas mãos. Realizando eata 

atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 

importantes para o aprendizado. Atividade psicopedagoga 

PENDENTE  

11/11/2020 ATIVIDADE:Cabelo maluco /Atividade de recorte. 
OBJETIVOS:Estimular o recorte;Desenvolver motricidade fina;ampliar 
atenção sustentada e compartilhada;Promover momento de 
interação e aprendizado.  
DESENVOLVIMENTO: NO dia de hoje  envio mais uma atividade para 

vocês realizar ai na casa de vocês. A atividade consiste em realizar 

vários rosto na folha A 4 com diferentes tipos de cabelo cabelo em 
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linha reta zig-zag, ondulado,essa atividade vai estimular o recorte 

ampliando a coordenação motora e uso correto da tesoura. Através 

dessa atividade vamos estar ampliando habilidades de uma forma 

prazerosa. Aguardo o retorno de vocês com o resultado dos recortes 

que fizeram em casa. Atividade psicopedagoga . PENDENTE  

18/11/2020 Atividade:Transferência  
Objetivos:Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Ampliar coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver organização especial.  
Desenvolvimento:No dia de hoje iremos realizar uma atividade 
de Transferência, onde cada usuário deverá ter  uma jarra 
grande com liquido e três recipientes menores com diferentes 
marcações. A atividade consiste em colocar o líquido até a 
marcação, cuidando para não ultrapassar .Realizando essa 
atividade iremos estar estimulando a coordenação motora fina, 
a atenção compartilhada, habilidades essas fundamentais para 
o bom desempenho nas atividades escolares. 
PENDENTE 

19/11/2020 Atividade  
Confeccionar massinha de modelar  
Material; 
4 xícaras de farinha de trigo, 
1 xícara de sal, 
1 pacote se suco em pó da cor que preferir, 
1 colher de sopa de óleo,  
Pote para misturar,  
Colher. 
 
Modo de fazer  
Jogue todos os ingredientes sexos no pote e misture-os com a 
ajuda da colher,  depois acrescente aos poucos a água e o óleo  
E pronto a massinha fica facil de modelar e com a cor linda. 
Faça a criança participar da confecção.  
Após fazerem a massinha brinquem modelando alguns objetos que 
tenha pela casa e que a criança escolher , exemplo, panela, colher, 
vassoura. PENDENTE  
 

 

26/11/2020 Atividade:Brincando com palitos 
Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Desenvolvimento:No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 
estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar 
de palitos de dente ou de fósforo,folhas A 4 e canetinhas. Após ter 
organizado o material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada 
aprendendo irá segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em 
seguida realizar o contorno em volta dos palitos. PENDENTE  
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Objetivos 
terapêuticos  

Trabalhar os desvios fonológicos e fonéticos, aprimoramento da 
linguagem oral com maior coerência e coesão, aprendizagem,  
atenção, concentração e habilidades cognitivas. PENDENTE 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

362 / 1106



 

 

AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo n 470 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

  

  

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente: Aiken Arthur Ribeiro Novaes  
Data Nascimento: 10/11/2013 
Mês: novembro 
Profissional: Karina de Souza 
 

 
 

Data   

04/11/2020 Atividade: Coordenação motora  
Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; 
Estimular a atenção sustentada.  
Estimular lateralidade  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
coordenação motora fina,onde vocês irão criar vários caminhos e com 
tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas 
mãos .Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias 
habilidades importantes para o nosso aprendizado. REALIZOU . 

05/11/2020 Atividade ache os objetos. Conforme objetos abaixo na folha, 
procura-los no desenho e somente pintar os objetos que achar. 
Objetivo atenção percepção nomeação pareamento. REALIZOU. 

11/11/2020 Bom dia!!! Tudo bem com vocês? Segue a atividade de psicopedagogia. 

ATIVIDADE:Cabelo maluco /Atividade de recorte. OBJETIVOS:Estimular 

o recorte;Desenvolver motricidade fina;ampliar atenção sustentada e 

compartilhada;Promover momento de interação e aprendizado. 

DESENVOLVIMENTO: No dia de hoje envio mais uma atividade para vocês 

realizar ai na casa de vocês. A atividade consiste em realizar vários rosto na 

folha A 4 com diferentes tipos de cabelo cabelo em linha reta zig-zag, 

ondulado,essa atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação 

motora e uso correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar 

ampliando habilidades de uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de vocês 

com o resultado dos recortes que fizeram em casa. Qualquer dúvida estamos 

à disposição! Abraços e boa semana 

REALIZOU  
 

18/11/2020 Atividade:Transferência  
Objetivos:Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Ampliar coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver organização especial.  
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Desenvolvimento:No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 
Transferência, onde cada usuário deverá ter  uma jarra grande com 
liquido e três recipientes menores com diferentes marcações. A 
atividade consiste em colocar o líquido até a marcação, cuidando para 
não ultrapassar .Realizando essa atividade iremos estar estimulando a 
coordenação motora fina, a atenção compartilhada, habilidades essas 
fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 
REALIZOU. 

19/11/2020 Atividade  
Confeccionar massinha de modelar  
Material; 
4 xícaras de farinha de trigo, 
1 xícara de sal, 
1 pacote se suco em pó da cor que preferir, 
1 colher de sopa de óleo,  
Pote para misturar,  
Colher. 
 
Modo de fazer  
Jogue todos os ingredientes sexos no pote e misture-os com a ajuda 
da colher,  depois acrescente aos poucos a água e o óleo  
E pronto a massinha fica facil de modelar e com a cor linda. 
Faça a criança participar da confecção.  
Após fazerem a massinha brinquem modelando alguns objetos que 
tenha pela casa e que a criança escolher , exemplo, panela, colher, 
vassoura. REALIZOU. 
 

26/11/2020 Atividade:Brincando com palitos 
Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Desenvolvimento:No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 
estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar 
de palitos de dente ou de fósforo,folhas A 4 e canetinhas. Após ter 
organizado o material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada 
aprendendo irá segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em 
seguida realizar o contorno em volta dos palitos. PENDENTE 

Objetivos 
terapêutico
s  

Trabalhar a linguagem oral, respiração nasal, motricidade oral, contato 
visual, diálogo, interação, e comunicação através da fala. 
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Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo n 470 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente: Álvaro Felipe de Paula da Silva 
Data Nascimento: 21/08/2014 
Mês: novembro 
Profissional: Karina de Souza 
 

 
 

Data   

04/11/2020 Atividade: Coordenação motora  
Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; 
Estimular a atenção sustentada.  
Estimular lateralidade  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
coordenação motora fina,onde vocês irão criar vários caminhos e com 
tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos 
.Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 
importantes para o nosso aprendizado. PENDENTE  

05/11/2020 Zoológico de madeira, brincadeira com o zoológico e os animais, 
trabalhado a criatividade e a interação. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

11/11/2020 Bom dia!!! Tudo bem com vocês? Segue a atividade de psicopedagogia. 

ATIVIDADE:Cabelo maluco /Atividade de recorte. OBJETIVOS:Estimular 

o recorte;Desenvolver motricidade fina;ampliar atenção sustentada e 

compartilhada;Promover momento de interação e aprendizado. 

DESENVOLVIMENTO: No dia de hoje envio mais uma atividade para 

vocês realizar ai na casa de vocês. A atividade consiste em realizar vários 

rosto na folha A 4 com diferentes tipos de cabelo cabelo em linha reta zig-

zag, ondulado,essa atividade vai estimular o recorte ampliando a 

coordenação motora e uso correto da tesoura. Através dessa atividade vamos 

estar ampliando habilidades de uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de 

vocês com o resultado dos recortes que fizeram em casa. Qualquer dúvida 

estamos à disposição! Abraços e boa semana.  REALIZOU  
 

18/11/2020 Atividade:Transferência  
Objetivos:Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Ampliar coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver organização especial.  
Desenvolvimento:No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 
Transferência, onde cada usuário deverá ter  uma jarra grande com 
liquido e três recipientes menores com diferentes marcações. A 
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atividade consiste em colocar o líquido até a marcação, cuidando para 
não ultrapassar .Realizando essa atividade iremos estar estimulando a 
coordenação motora fina, a atenção compartilhada, habilidades essas 
fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 
PENDENTE  

26/11/2020 Atividade:Brincando com palitos 
Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Desenvolvimento:No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 
estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar 
de palitos de dente ou de fósforo,folhas A 4 e canetinhas. Após ter 
organizado o material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada 
aprendendo irá segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em 
seguida realizar o contorno em volta dos palitos. PENDENTE 

  

  

  
Objetivos 
específicos  

Em processo de avaliação  
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo n 470 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente: Anthony Moeller e Silva  
Data Nascimento: 03/04/2012 
Mês: novembro 
Profissional: Karina de Souza 
 

03/11/2020 Primeiro atendimento com terapeuta ocupacional, al alguns 
momentos bateu nas terapeutas, estava um pouco agitado e sem 
querer fazer as atividades, animais de montar de cores diferentes, com 
o auxílio direto REALIZOU todos, porém está falando muito pouco. 

03/11/2020 Segundo atendimento com fisioterapeuta, brinquedos no tatame, toda 
vez que chega na sala de fisioterapia ele tirar os tênis e não aceita 
permanecer de tênis. Brincadeiras com funcionalidade, ele tira os 
brinquedos da caixa e somente os manipula, não utiliza de forma 
funcional, animais e lego de montar. Ao terminar a atividade ele ajuda 
a guardar e tenta colocar as meias e os tênis novamente. Trabalhado 
autonomia em colocar as meias e tênis sozinho. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

04/11/2020 Atividade: Coordenação motora  
Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; 
Estimular a atenção sustentada.  
Estimular lateralidade  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
coordenação motora fina,onde vocês irão criar vários caminhos e com 
tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas 
mãos .Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias 
habilidades importantes para o nosso aprendizado psicopedagoga  
PENDENTE  

10/11/2020 Primeiro atendimento com terapeuta ocupacional, jogo com cartela 
de alimentos, é figuras para parear como se fosse um jogo do bingo, 
ele aceitou jogar, com auxílio passou suas figuras mas não falou os 
nomes, trabalhado  o apontamento das figuras quando solicitadas. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

10/11/2020 Segundo atendimento fisioterapeuta ele chorou porque não queria 
ficar na sala de fonoaudiologia, relacionando que o atendimento 
deveria ser na sala de fisioterapia. Atividade livro com música e 
gestos, escolheu a da formiguinha, acompanhou, sorriu, dançou mas 
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não cantou. Pediu a música do indiozinho em seguida. Eatava 
participativo mas pouco falante. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

11/11/2020 ATIVIDADE:Cabelo maluco /Atividade de recorte. 
OBJETIVOS:Estimular o recorte;Desenvolver motricidade fina;ampliar 
atenção sustentada e compartilhada;Promover momento de 
interação e aprendizado.  
DESENVOLVIMENTO: NO dia de hoje  envio mais uma atividade para 
vocês realizar ai na casa de vocês. A atividade consiste em realizar 
vários rosto na folha A 4 com diferentes tipos de cabelo cabelo em 
linha reta zig-zag, ondulado,essa atividade vai estimular o recorte 
ampliando a coordenação motora e uso correto da tesoura. Através 
dessa atividade vamos estar ampliando habilidades de uma forma 
prazerosa. Aguardo o retorno de vocês com o resultado dos recortes 
que fizeram em casa. Atividade psicopedagoga PENDENTE  

17/11/2020 Atividade:Transferência  
Objetivos:Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Ampliar coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver organização especial.  
Desenvolvimento:No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 
Transferência, onde cada usuário deverá ter  uma jarra grande com 
liquido e três recipientes menores com diferentes marcações. A 
atividade consiste em colocar o líquido até a marcação, cuidando 
para não ultrapassar .Realizando essa atividade iremos estar 
estimulando a coordenação motora fina, a atenção compartilhada, 
habilidades essas fundamentais para o bom desempenho nas 
atividades escolares. PENDENTE 

24/11/2020 Atividade:Brincando com palitos 
Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Desenvolvimento:No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 
estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar 
de palitos de dente ou de fósforo,folhas A 4 e canetinhas. Após ter 
organizado o material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada 
aprendendo irá segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em 
seguida realizar o contorno em volta dos palitos. PENDENTE 

Objetivos 
terapêuticos   

Trabalhar o contato visual, aprimoramento da linguagem oral, diálogo, 
interação, aprendizagem, maior permanência na realização de 
atividades, maior funcionalidade dos objetos, brincar. 
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Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo n 470 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente: Arthur José Carvalho Bertollo 
Data Nascimento: 11/04/2017 
Mês: novembro  
Profissional: Karina de Souza 
 

 
 

Data   

04/11/2020 Atividade: Coordenação motora  
Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; 
Estimular a atenção sustentada.  
Estimular lateralidade  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
coordenação motora fina,onde vocês irão criar vários caminhos e com 
tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos 
.Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 
importantes para o nosso aprendizado. PENDENTE  

06/11/2020 Brinquedos lego e livros animais, dificuldade em dividir os brinquedos, 
é dividir as brincadeiras, trabalhado atenção compartilhada e fala. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

11/11/2020 Identificando no nosso dia a dia a forma geométrica quadrado. Objetivo 
identificar que as formas geométricas estão presentes no ambiente a 
qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano. Identificar e 
nomear a forma geométrica (quadrado), percebendo suas 
características. Material objetos pela Casa que possuem a forma 
geométrica quadrado.  Objetivo pedir para a criança identificar objetos 
em seu lar que lembrem a forma geométrica quadrado. PEDAGOGIA 
PENDENTE 

18/11/2020 Atividade:Transferência  
Objetivos:Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Ampliar coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver organização especial.  
Desenvolvimento:No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 
Transferência, onde cada usuário deverá ter  uma jarra grande com 
liquido e três recipientes menores com diferentes marcações. A 
atividade consiste em colocar o líquido até a marcação, cuidando para 
não ultrapassar .Realizando essa atividade iremos estar estimulando a 
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coordenação motora fina, a atenção compartilhada, habilidades essas 
fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 
PENDENTE  

27/11/2020 Atividade:Brincando com palitos 
Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Desenvolvimento:No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 
estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar 
de palitos de dente ou de fósforo,folhas A 4 e canetinhas. Após ter 
organizado o material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada 
aprendendo irá segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em 
seguida realizar o contorno em volta dos palitos. PENDENTE  

  

Objetivos 
específicos  

Em processo de avaliação  
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo n 470 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente:  Brayan Henrique dos Santos 
Data Nascimento: 03/02/2017 
Mês: novembro. 
Profissional: Karina de Souza 
 

 
 

Data   

03/11/2020 Atividade com os animais de plástico de montar, cada animal possui 
uma cor é três peças. Se colocar um de cada vez ele consegue montar, 
trabalhado o som dos animais o apontamento , interação e contato 
visual.  Ele permaneceu o tempo todo nas atividades propostas,não 
chorou. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

04/11/2020 Atividade: Coordenação motora  
Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; 
Estimular a atenção sustentada.  
Estimular lateralidade  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
coordenação motora fina,onde vocês irão criar vários caminhos e com 
tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos 
.Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 
importantes para o nosso aprendizado. PENDENTE  

10/11/2020 Comidas de plástico com velcro de encaixar, ele gosta de atividades de 
encaixe trabalhado o brincar, o faz de conta que cortavam e comiam a 
interação, ele estava cantarolando uma música, eatava feliz w 
participativo. Realiza por vários momentos contato visual com 
terapeuta. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

11/11/2020 ATIVIDADE:Cabelo maluco /Atividade de recorte. 
OBJETIVOS:Estimular o recorte;Desenvolver motricidade fina;ampliar 
atenção sustentada e compartilhada;Promover momento de interação 
e aprendizado.  
DESENVOLVIMENTO: NO dia de hoje  envio mais uma atividade para 
vocês realizar ai na casa de vocês. A atividade consiste em realizar 
vários rosto na folha A 4 com diferentes tipos de cabelo cabelo em 
linha reta zig-zag, ondulado,essa atividade vai estimular o recorte 
ampliando a coordenação motora e uso correto da tesoura. Através 
dessa atividade vamos estar ampliando habilidades de uma forma 
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prazerosa. Aguardo o retorno de vocês com o resultado dos recortes 
que fizeram em casa. Atividade psicopedagoga  nao REALIZOU  

17/11/2020 Atividade:Transferência  
Objetivos:Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Ampliar coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver organização especial.  
Desenvolvimento:No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 
Transferência, onde cada usuário deverá ter  uma jarra grande com 
liquido e três recipientes menores com diferentes marcações. A 
atividade consiste em colocar o líquido até a marcação, cuidando para 
não ultrapassar .Realizando essa atividade iremos estar estimulando a 
coordenação motora fina, a atenção compartilhada, habilidades essas 
fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 
PENDENTE  

24/11/2020 Atividade:Brincando com palitos 
Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Desenvolvimento:No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 
estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar 
de palitos de dente ou de fósforo,folhas A 4 e canetinhas. Após ter 
organizado o material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada 
aprendendo irá segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em 
seguida realizar o contorno em volta dos palitos. PENDENTE 

  

Objetivos 
específicos  

Em processo de avaliação  
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Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo n 470 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente: Cassiane Saula 
Data Nascimento:  
Mês: novembro  
Profissional: Karina de Souza 
 

 
 

Data   

04/11/2020 Atividade: Coordenação motora  
Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; 
Estimular a atenção sustentada.  
Estimular lateralidade  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
coordenação motora fina,onde vocês irão criar vários caminhos e com 
tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas 
mãos .Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias 
habilidades importantes para o nosso aprendizado. PENDENTE 

09/11/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL Não compareceu 

11/11/2020 Atividade coordenação motora. Objetivo: estimular a coordenação 
motora fina e viso motora, desenvolver a noção espacial,  estimular a 
atenção sustentada, estimular a lateralidade. Vamos realizar uma 
atividade de coordenação motora fina,  onde vcs irão criar vários 
caminhos e com tampas de garrafa pet irão realizar o traçado 
utilizando as duas mãos. Atividade psicopedagoga PENDENTE  

18/11/2020 Atividade:Transferência  
Objetivos:Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Ampliar coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver organização especial.  
Desenvolvimento:No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 
Transferência, onde cada usuário deverá ter  uma jarra grande com 
liquido e três recipientes menores com diferentes marcações. A 
atividade consiste em colocar o líquido até a marcação, cuidando para 
não ultrapassar .Realizando essa atividade iremos estar estimulando a 
coordenação motora fina, a atenção compartilhada, habilidades essas 
fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 
PENDENTE  

23/11/2020 Atividade:Brincando com palitos 
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Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Desenvolvimento:No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 
estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar 
de palitos de dente ou de fósforo,folhas A 4 e canetinhas. Após ter 
organizado o material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada 
aprendendo irá segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em 
seguida realizar o contorno em volta dos palitos. PENDENTE  

  

Objetivos 
específicos  

Em processo de avaliação  
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Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo n 470 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente:  Daniel da Sena Nunes 
Data Nascimento: 12/07/2015 
Mês: novembro  
Profissional: Karina de Souza 
 

 
 

Data   

03/11/2020 Brinquedos e  fazenda trabalhado o brincar, linguagem oral e interação, 
pontuado timbre vocal e se colocar em terceira pessoa  

04/11/2020 Atividade: Coordenação motora  
Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; 
Estimular a atenção sustentada.  
Estimular lateralidade  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
coordenação motora fina,onde vocês irão criar vários caminhos e com 
tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos 
.Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 
importantes para o nosso aprendizado. REALIZOU. 

10/11/2020 Jogo brincando com as cores. Dificuldades em seguir as regras, em 
compartilhar brincadeiras. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

11/11/2020 Bom dia!!! Tudo bem com vocês? Segue a atividade de psicopedagogia. 

ATIVIDADE:Cabelo maluco /Atividade de recorte. OBJETIVOS:Estimular o 

recorte;Desenvolver motricidade fina;ampliar atenção sustentada e 

compartilhada;Promover momento de interação e aprendizado. 

DESENVOLVIMENTO: No dia de hoje envio mais uma atividade para vocês 

realizar ai na casa de vocês. A atividade consiste em realizar vários rosto na folha 

A 4 com diferentes tipos de cabelo cabelo em linha reta zig-zag, ondulado,essa 

atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação motora e uso correto 

da tesoura. Através dessa atividade vamos estar ampliando habilidades de uma 

forma prazerosa. Aguardo o retorno de vocês com o resultado dos recortes que 

fizeram em casa. Qualquer dúvida estamos à disposição! Abraços e boa semana.  

REALIZOU  
18/11/2020 Atividade:Transferência  

Objetivos:Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Ampliar coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver organização especial.  
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Desenvolvimento:No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 
Transferência, onde cada usuário deverá ter  uma jarra grande com 
liquido e três recipientes menores com diferentes marcações. A 
atividade consiste em colocar o líquido até a marcação, cuidando para 
não ultrapassar .Realizando essa atividade iremos estar estimulando a 
coordenação motora fina, a atenção compartilhada, habilidades essas 
fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 
REALIZOU. 

24/11/2020 Atividade:Brincando com palitos 
Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Desenvolvimento:No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 
estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de 
palitos de dente ou de fósforo,folhas A 4 e canetinhas. Após ter 
organizado o material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada 
aprendendo irá segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em 
seguida realizar o contorno em volta dos palitos. PENDENTE 

  

Objetivos 
específicos  

Em processo de avaliação  
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Balneário Camboriú 
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Relatório Mensal 
 
Paciente: Davi Costa Rocha 
Data Nascimento: 26/03/2015 
Mês: novembro 
Profissional: Karina de Souza 
 

 
 

Data   

04/11/202
0 

Atividade: Coordenação motora  
Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; 
Estimular a atenção sustentada.  
Estimular lateralidade  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
coordenação motora fina,onde vocês irão criar vários caminhos e com 
tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos 
.Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 
importantes para o nosso aprendizado. PENDENTE  

09/11/202
0 

Jogo de madeira das cores e objetos, montou, no sou utiliza a terceira 
pessoa para falar de si, pó tuado sobre isso. Pediu para ir no banheiro 
durante o atendimento. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

11/11/202
0 

Bom dia!!! Tudo bem com vocês? Segue a atividade de psicopedagogia. 

ATIVIDADE:Cabelo maluco /Atividade de recorte. OBJETIVOS:Estimular o 

recorte;Desenvolver motricidade fina;ampliar atenção sustentada e 

compartilhada;Promover momento de interação e aprendizado. 

DESENVOLVIMENTO: No dia de hoje envio mais uma atividade para vocês 

realizar ai na casa de vocês. A atividade consiste em realizar vários rosto na 

folha A 4 com diferentes tipos de cabelo cabelo em linha reta zig-zag, 

ondulado,essa atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação 

motora e uso correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar 

ampliando habilidades de uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de vocês 

com o resultado dos recortes que fizeram em casa. Qualquer dúvida estamos à 

disposição! Abraços e boa semana.  REALIZOU  
 

18/11/202
0 

Video: identificado a forma geometrica círculo no nosso dia a dia.  
Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 
identificar e nomear a forma geometrica (circulo), percebendo suas 
características.  
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Material/ estrategia: identificar objetos da casa que possuem a forma 
geométrica circulo. 
Atividade: com o auxílio de um adulto, identificar, reconhecer objetos, 
alimentos em seu lar que lembrem a forma geométrica círculo. 
PENDENTE  

23/11/202
0 

Vídeo: Dobradura chapéu do soldado 
Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 
identificar e nomear a forma geométrica (triângulo), percebendo suas 
características.  
Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal 
Atividade: A proposta é que a criança perceba que as formas 
geométricas fazem parte do nosso dia a dia e que identifiquem 
objetos em sua casa que tenham a forma geométrica triângulo. Após 
iremos fazer uma dobradura do chapéu do soldado com a folha sulfite 
ou folha de jornal/revista. PENDENTE  

Objetivos 
específicos  

Em processo de avaliação  
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo n 470 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente:  Efraim Henrique dos Santos Pereira 
Data Nascimento: 07/06/2014 
Mês: novembro 
Profissional: Karina de Souza 
 

 
 

Data  

03/11/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL  Não compareceu 

04/11/2020 Atividade: Coordenação motora  
Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; 
Estimular a atenção sustentada.  
Estimular lateralidade  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
coordenação motora fina,onde vocês irão criar vários caminhos e com 
tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos 
.Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 
importantes para o nosso aprendizado. PENDENTE  

10/11/2020 Jogo brincando com.as cores e livro dos insetos, está conseguindo se 
expressar melhor, ter maior entendimento das coisas , é respondendo 
sobre assuntos que não estejam acontecendo no momento  
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

11/11/2020 Bom dia!!! Tudo bem com vocês? Segue a atividade de psicopedagogia. 

ATIVIDADE:Cabelo maluco /Atividade de recorte. OBJETIVOS:Estimular 

o recorte;Desenvolver motricidade fina;ampliar atenção sustentada e 

compartilhada;Promover momento de interação e aprendizado. 

DESENVOLVIMENTO: No dia de hoje envio mais uma atividade para 

vocês realizar ai na casa de vocês. A atividade consiste em realizar vários 

rosto na folha A 4 com diferentes tipos de cabelo cabelo em linha reta zig-

zag, ondulado,essa atividade vai estimular o recorte ampliando a 

coordenação motora e uso correto da tesoura. Através dessa atividade vamos 

estar ampliando habilidades de uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de 

vocês com o resultado dos recortes que fizeram em casa. Qualquer dúvida 

estamos à disposição! Abraços e boa semana.  REALIZOU  
 

18/11/2020 Atividade:Transferência  
Objetivos:Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Ampliar coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver organização especial.  

379 / 1106



 

Desenvolvimento:No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 
Transferência, onde cada usuário deverá ter  uma jarra grande com 
liquido e três recipientes menores com diferentes marcações. A 
atividade consiste em colocar o líquido até a marcação, cuidando para 
não ultrapassar .Realizando essa atividade iremos estar estimulando a 
coordenação motora fina, a atenção compartilhada, habilidades essas 
fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 
PENDENTE  

24/11/2020 Atividade:Brincando com palitos 
Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Desenvolvimento:No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 
estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar 
de palitos de dente ou de fósforo,folhas A 4 e canetinhas. Após ter 
organizado o material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada 
aprendendo irá segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em 
seguida realizar o contorno em volta dos palitos. PENDENTE 

  

  

Objetivos 
terapêuticos  

Em processo de avaliação  
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo n 470 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente: Gabriel Silva Souza  
Data Nascimento: 06/06/2011 
Mês: novembro 
Profissional: Karina de Souza 
 

 
 

Data   

04/11/2020  
Olá família tudo bem? Hoje encaminho para vocês mais uma atividade para ser 

realizada em casa. Essa atividade tem como objetivos: Estimular a coordenação 

motora fina e viso motora; Desenvolver noção espacial; Estimular a atenção 

sustentada. Estimular lateralidade Desenvolvimento: No dia de hoje vamos 

realizar uma atividade de coordenação motora fina,onde vocês irão criar vários 

caminhos e com tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as 

duas mãos .Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias 

habilidades importantes para o nosso aprendizado REALIZOU. 
09/11/2020  

Atividade: Festa no céu 

Objetivo: Trabalhar a percepção, atenção sustentada e 
concentração; estimular  jogo simbólico, a criatividade, 
imaginação. 
Materiais/Estratégias: Se tiver impressora, utilizar para 
imprimir e colorir os  desenhos com lápis de cor; Celular 
para visualizar o vídeo da história;   
Passo a passo: 

• Apresentar para o José Eduardo a história da “Festa no 

céu”, assistindo  junto com ele o link enviado junto com a 

atividade na plataforma. • Após assistirem a história, 

perguntar pra ele quem eram os animais que  tinham sido 
convidados para a festa, e qual o animal que foi para a 
festa  no céu sem ser convidado. 

• Imprimir a atividade abaixo solicitando que ele pinte 

somente aqueles  animais que foram convidados para festa, 

que são os animais que voam. • Caso seja necessário, 

auxiliar ele a encontrar os que voam. 
Observação: Caso não tenha impressora, Escute a história, 
converse sobre e  em seguida mostre o desenho para a 
criança identificar quais os animais que  poderiam ir a festa no 
céu. PENDENTE  
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11/11/2020 Olá família tudo bem?Hoje encaminho para vocês mais uma atividade para 

estar sendo realizada ai na casa de vocês. Essa atividade tem como 

objetivos:Estimular o recorte;Desenvolver motricidade fina;ampliar atenção 

sustentada e compartilhada;Promover momento de interação e aprendizado. A 

atividade consiste em realizar vários rosto na folha A 4 com diferentes tipos 

de cabelo cabelo em linha reta zig-zag, ondulado,essa atividade vai estimular 

o recorte ampliando a coordenação motora e uso correto da tesoura. Através 

dessa atividade vamos estar ampliando habilidades de uma forma prazerosa. 

Aguardo o retorno de vocês com o resultado dos recortes que fizeram em casa. 

Fico a disposição para auxiliar em qualquer dúvida ou dificuldade. Um abraço 

carinhoso Deise. REALIZOU. 

16/11/2020 Atividade:Transferência  
Objetivos:Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Ampliar coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver organização especial.  
Desenvolvimento:No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 
Transferência, onde cada usuário deverá ter  uma jarra grande com 
liquido e três recipientes menores com diferentes marcações. A 
atividade consiste em colocar o líquido até a marcação, cuidando para 
não ultrapassar .Realizando essa atividade iremos estar estimulando a 
coordenação motora fina, a atenção compartilhada, habilidades essas 
fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 
REALIZOU. 

17/11/2020 Objetivos – Trabalhar a motricidade fina, a atenção e concentração, o 

controle do sopro 

Materiais – Um pedaço de mangueira (de preferência transparente) e 

uma bexiga. 
Descrição - A proposta da atividade consiste em criar com materiais 

alternativos o efeito sonoro de uma flauta de êmbolo, instrumento 

presente no subconsciente coletivo de todos aqueles que viram 

desenhos animados onde as quedas de precipícios das personagens 

eram sonorizados com um apito descendente, começando com um som 

bem agudo e terminando ao final com um som grave. 
Passo 1 – Cortar um pedaço de mangueira de aproximadamente 15 cm. 
Passo 2 – Posicionar a bexiga em uma das pontas da mangueira. 

Passo 3 – Colocar água na mangueira até que a agua esteja um dedo 

acima da bexiga. 
Passo 4 – Soprar na ponta da mangueira direcionando o sopro para 

baixo e apertar a bexiga para que a agua se movimente e mude de 

nível dentro da mangueira, modulando o som produzido. 
Segue abaixo um vídeo ilustrando o processo. 
Link - https://www.youtube.com/watch?v=Xw2I5KaG-H8. 

PENDENTE  

23/11/2020 Atividade:Brincando com palitos 
Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Desenvolvimento:No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 
estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar 
de palitos de dente ou de fósforo,folhas A 4 e canetinhas. Após ter 
organizado o material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada 
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aprendendo irá segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em 
seguida realizar o contorno em volta dos palitos. PENDENTE 

  

  

  

  

Objetivos 
terapêuticos  

Trabalhar o foco de atenção, interação e atenção compartilhada. 
Ampliar o foco de interesse, diminuição das estereotipias vocais, 
utilização da linguagem oral mais aprimorada, diálogo, entonação 
vocal adequada, aprendizagem e narrativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

383 / 1106



 

 

AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo n 470 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente: Isabella Couto  
Data Nascimento: 16/01/2008 
Mês: novembro 
Profissional: Karina de Souza 
 

 
 

Data   

  

04/11/2020 Atividade: Coordenação motora  
Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; 
Estimular a atenção sustentada.  
Estimular lateralidade  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
coordenação motora fina,onde vocês irão criar vários caminhos e com 
tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos 
.Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 
importantes para o nosso aprendizado. PENDENTE  

09/11/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL  Não compareceu. 

11/11/2020 ATIVIDADE:Cabelo maluco /Atividade de recorte. 
OBJETIVOS:Estimular o recorte;Desenvolver motricidade fina;ampliar 
atenção sustentada e compartilhada;Promover momento de 
interação e aprendizado.  
DESENVOLVIMENTO: NO dia de hoje  envio mais uma atividade para 
vocês realizar ai na casa de vocês. A atividade consiste em realizar 
vários rosto na folha A 4 com diferentes tipos de cabelo cabelo em linha 
reta zig-zag, ondulado,essa atividade vai estimular o recorte ampliando 
a coordenação motora e uso correto da tesoura. Através dessa 
atividade vamos estar ampliando habilidades de uma forma prazerosa. 
Aguardo o retorno de vocês com o resultado dos recortes que fizeram 
em casa. Atividade psicopedagoga PENDENTE  

  

18/11/2020 Atividade:Transferência  
Objetivos:Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Ampliar coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver organização especial.  
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Desenvolvimento:No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 
Transferência, onde cada usuário deverá ter  uma jarra grande com 
liquido e três recipientes menores com diferentes marcações. A 
atividade consiste em colocar o líquido até a marcação, cuidando para 
não ultrapassar .Realizando essa atividade iremos estar estimulando a 
coordenação motora fina, a atenção compartilhada, habilidades essas 
fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 
PENDENTE 

23/11/2020 Atividade:Brincando com palitos 
Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Desenvolvimento:No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 
estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar 
de palitos de dente ou de fósforo,folhas A 4 e canetinhas. Após ter 
organizado o material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada 
aprendendo irá segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em 
seguida realizar o contorno em volta dos palitos. PENDENTE 

Objetivos 
terapêuticos   

Interação e atenção compartilhada, como também a iniciativa nas 
atividades, linguagem oral aprimorada com a utilização de frases, 
desvios fonológicos, adequação do timbre vocal, melhora da 
articulação, aprendizagem, jogos simbólicos, imitação. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo n 470 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente: Jean Fernando Oliveira Junior  
Data Nascimento: 27/05/2010 
Mês:  novembro  
Profissional: Karina de Souza 
 

 
 

05/11/2020 Vídeo: Sem os nossos olhos, não conseguimos ver o mundo. 
Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 
interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 
responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 
Material/estrategia: uma tampa de caixa de papelão e  canetinha. 
Atividade: No vídeo explico a necessidade da visão e  o órgão 
responsável. Após a família terá que fazer dois furos na caixa, para as 
crianças colocarem as mãos e desta forma os pais pediram para as 
crianças desenharem os olhos, o nariz e a boca. Logo após mostrar 
para a criança como ficou o seu desenho. É importante que a criança 
perceba que sem enxergarmos é difícil identificarmos os lugares 
certinho dos órgãos. Que precisamos enxergar, ver as coisas para 
podermos identificá-las. PENDENTE  

06/11/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL  Não compareceu  

11/11/2020 ATIVIDADE:Cabelo maluco /Atividade de recorte. 
OBJETIVOS:Estimular o recorte;Desenvolver motricidade fina;ampliar 
atenção sustentada e compartilhada;Promover momento de 
interação e aprendizado.  
DESENVOLVIMENTO: NO dia de hoje  envio mais uma atividade para 
vocês realizar ai na casa de vocês. A atividade consiste em realizar 
vários rosto na folha A 4 com diferentes tipos de cabelo cabelo em 
linha reta zig-zag, ondulado,essa atividade vai estimular o recorte 
ampliando a coordenação motora e uso correto da tesoura. Através 
dessa atividade vamos estar ampliando habilidades de uma forma 
prazerosa. Aguardo o retorno de vocês com o resultado dos recortes 
que fizeram em casa. Atividade psicopedagoga  PENDENTE  

18/11/2020 Atividade:Transferência  
Objetivos:Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Ampliar coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver organização especial.  

386 / 1106



 

Desenvolvimento:No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 
Transferência, onde cada usuário deverá ter  uma jarra grande com 
liquido e três recipientes menores com diferentes marcações. A 
atividade consiste em colocar o líquido até a marcação, cuidando para 
não ultrapassar .Realizando essa atividade iremos estar estimulando a 
coordenação motora fina, a atenção compartilhada, habilidades essas 
fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 
PENDENTE  

27/11/2020 Atividade:Brincando com palitos 
Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Desenvolvimento:No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 
estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar 
de palitos de dente ou de fósforo,folhas A 4 e canetinhas. Após ter 
organizado o material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada 
aprendendo irá segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em 
seguida realizar o contorno em volta dos palitos. PENDENTE 

Objetivos 
terapêuticos  

Atenção, concentração, contato visual e sua manutenção, 
funcionalidade de objetos e brinquedos, realizar as atividades a mesa 
e sentado, comunicação e interação por qualquer dos meios . 
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Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo n 470 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente: João Batista Bronzatti  
Data Nascimento: 30/05/2011 
Mês: novembro 
Profissional: Karina de Souza 
 

 
 

Data   

04/11/2020 Atividade: Coordenação motora  
Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; 
Estimular a atenção sustentada.  
Estimular lateralidade  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
coordenação motora fina,onde vocês irão criar vários caminhos e com 
tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos 
.Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 
importantes para o nosso aprendizado. PENDENTE  

05/11/2020 Livro festa dos animais em 3d, conforme ia lendo íamos conversando 
sobre a história muita dificuldade em manter ou iniciar diálogo. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

11/11/2020 Bom dia!!! Tudo bem com vocês? Segue a atividade de psicopedagogia. 

ATIVIDADE:Cabelo maluco /Atividade de recorte. OBJETIVOS:Estimular 

o recorte;Desenvolver motricidade fina;ampliar atenção sustentada e 

compartilhada;Promover momento de interação e aprendizado. 

DESENVOLVIMENTO: No dia de hoje envio mais uma atividade para vocês 

realizar ai na casa de vocês. A atividade consiste em realizar vários rosto na 

folha A 4 com diferentes tipos de cabelo cabelo em linha reta zig-zag, 

ondulado,essa atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação 

motora e uso correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar 

ampliando habilidades de uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de vocês 

com o resultado dos recortes que fizeram em casa. Qualquer dúvida estamos 

à disposição! Abraços e boa semana.  REALIZOU  
 

18/11/2020 Atividade:Transferência  
Objetivos:Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Ampliar coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver organização especial.  
Desenvolvimento:No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 
Transferência, onde cada usuário deverá ter  uma jarra grande com 
liquido e três recipientes menores com diferentes marcações. A 
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atividade consiste em colocar o líquido até a marcação, cuidando para 
não ultrapassar .Realizando essa atividade iremos estar estimulando a 
coordenação motora fina, a atenção compartilhada, habilidades essas 
fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 
PENDENTE  

26/11/2020 Atividade:Brincando com palitos 
Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Desenvolvimento:No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 
estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar 
de palitos de dente ou de fósforo,folhas A 4 e canetinhas. Após ter 
organizado o material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada 
aprendendo irá segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em 
seguida realizar o contorno em volta dos palitos. PENDENTE 

  

  

  

Objetivos 
terapêutico
s  

Atenção compartilhada, brincar, interação, retirada de mais hábitos, 
manutenção do contato visual, narrativa, diálogo, respiração nasal. 
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Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo n 470 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente:  José Eduardo de Oliveira da Costa  
Data Nascimento: 11/11/2013 
Mês: novembro 
Profissional: Karina de Souza 
 

 
 

Data  

04/11/2020 Vídeo: Sem os nossos olhos, não conseguimos ver o mundo. 
Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 
interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 
responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 
Material/estrategia: uma tampa de caixa de papelão e  canetinha. 
Atividade: No vídeo explico a necessidade da visão e  o órgão 
responsável. Após a família terá que fazer dois furos na caixa, para as 
crianças colocarem as mãos e desta forma os pais pediram para as 
crianças desenharem os olhos, o nariz e a boca. Logo após mostrar 
para a criança como ficou o seu desenho. É importante que a criança 
perceba que sem enxergarmos é difícil identificarmos os lugares 
certinho dos órgãos. Que precisamos enxergar, ver as coisas para 
podermos identificá-las. 
PENDENTE 

05/11/2020 Atividade: Coordenação motora  
Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; 
Estimular a atenção sustentada.  
Estimular lateralidade  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
coordenação motora fina,onde vocês irão criar vários caminhos e com 
tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas 
mãos .Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias 
habilidades importantes para o nosso aprendizado. REALIZOU. 

11/11/2020 Bom dia!!! Tudo bem com vocês? Segue a atividade de psicopedagogia. 

ATIVIDADE:Cabelo maluco /Atividade de recorte. OBJETIVOS:Estimular 

o recorte;Desenvolver motricidade fina;ampliar atenção sustentada e 

compartilhada;Promover momento de interação e aprendizado. 

DESENVOLVIMENTO: No dia de hoje envio mais uma atividade para vocês 

realizar ai na casa de vocês. A atividade consiste em realizar vários rosto na 

folha A 4 com diferentes tipos de cabelo cabelo em linha reta zig-zag, 

ondulado,essa atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação 
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motora e uso correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar 

ampliando habilidades de uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de vocês 

com o resultado dos recortes que fizeram em casa. Qualquer dúvida estamos 

à disposição! Abraços e boa semana.  REALIZOU  
 

18/11/2020 Atividade:Transferência  
Objetivos:Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Ampliar coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver organização especial.  
Desenvolvimento:No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 
Transferência, onde cada usuário deverá ter  uma jarra grande com 
liquido e três recipientes menores com diferentes marcações. A 
atividade consiste em colocar o líquido até a marcação, cuidando para 
não ultrapassar .Realizando essa atividade iremos estar estimulando a 
coordenação motora fina, a atenção compartilhada, habilidades essas 
fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 
PENDENTE  

19/11/2020 Atividade flauta embolo. Material um pedaço de madeira e uma 
bexiga. Modo de fazer, cortar o pedaço de mangueira 15 cm, 
posicionar a bexiga em uma das pontas da mangueira, colocar água 
na mangueira até q a água esteja um dedo acima da bexiga. Soprar na 
ponta da mangueira direcionando o sopro para baixo e apertar a 
bexiga para que a água se movimente e mude o nível dentro da 
mangueira, mudulando o som produzido. PENDENTE  

26/11/2020 Atividade:Brincando com palitos 
Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Desenvolvimento:No dia de hoje iremos realizar uma atividade 
para estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos 
precisar de palitos de dente ou de fósforo,folhas A 4 e 
canetinhas. Após ter organizado o material iremos iniciar a nossa 
atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em uma 
mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em volta 
dos palitos. PENDENTE 

  

  

Objetivos 
terapêutico
s  

Aprimorar as habilidades sociais e compreensão cognitiva, interação e 
atenção compartilhada, timbre vocal adequado, linguagem com maior 
coerência e coesão, diminuição de palavras no diminutivo e uso 
insistente de determinadas narrativas, aprendizagem. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo n 470 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente:  leonardo Teilor Cardoso Martins  
Data Nascimento: 20/01/2017 
Mês: novembro  
Profissional: Karina de Souza 
 

 
 

Data   

05/11/2020 Vídeo: Sem os nossos olhos, não conseguimos ver o mundo. 
Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 
interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 
responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 
Material/estrategia: uma tampa de caixa de papelão e  canetinha. 
Atividade: No vídeo explico a necessidade da visão e  o órgão responsável. 
Após a família terá que fazer dois furos na caixa, para as crianças colocarem 
as mãos e desta forma os pais pediram para as crianças desenharem os 
olhos, o nariz e a boca. Logo após mostrar para a criança como ficou o seu 
desenho. É importante que a criança perceba que sem enxergarmos é difícil 
identificarmos os lugares certinho dos órgãos. Que precisamos enxergar, 
ver as coisas para podermos identificá-las. PENDENTE  

06/11/2020  
Jogo de encaixe de madeiras cores e objetos, mesmo sendo uma atividade 
que gosta de fazer não tem atenção para terminar, é preciso direciona-lo 
falando palavras em inglês no meio, pontuado. Fez de c9ntas que colocava 
9 chapéu ,cantou a música da formiguinha quando.pegou ela é fez de 
c9nta que tomou a coca cola  
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

11/11/2020 Video: identificando no nosso dia a dia a forma geometrica quadrado 
Objetivo: identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; Identificar 
e nomear a forma geometrica( quadrado), percebendo suas 
características.  
Material/estrategia: objetos da casa que possuem a forda geométrica 
quadrado. 
Atividade: pedir para a criança identificar objetos em seu lar que lembrem 
a forma geométrica quadrado. Atividade pedagoga. PENDENTE  

18/11/2020 Video: identificado a forma geometrica círculo no nosso dia a dia.  
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Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no ambiente a qual 

vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e nomear a forma 

geometrica (circulo), percebendo suas características.  

Material/ estrategia: identificar objetos da casa que possuem a forma geométrica 

circulo. 

Atividade: com o auxílio de um adulto, identificar, reconhecer objetos, alimentos 

em seu lar que lembrem a forma geométrica círculo. PENDENTE  

27/11/2020 Vídeo: Dobradura chapéu do soldado 
Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar 
e nomear a forma geométrica (triângulo), percebendo suas características.  
Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal 
Atividade: A proposta é que a criança perceba que as formas geométricas 
fazem parte do nosso dia a dia e que identifiquem objetos em sua casa que 
tenham a forma geométrica triângulo. Após iremos fazer uma dobradura do 
chapéu do soldado com a folha sulfite ou folha de jornal/revista. PENDENTE 

  

  

Objetivos 
específicos  

Em processo de avaliação  
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo n 470 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente: Martina Machado Heineberg  
Data Nascimento: 26/09/2013 
Mês: novembro 
Profissional: Karina de Souza 
 

 
 

Data   

04/11/2020 Vídeo: Sem os nossos olhos, não conseguimos ver o mundo. 
Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 
interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 
responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 
Material/estrategia: uma tampa de caixa de papelão e  canetinha. 
Atividade: No vídeo explico a necessidade da visão e  o órgão 
responsável. Após a família terá que fazer dois furos na caixa, para as 
crianças colocarem as mãos e desta forma os pais pediram para as 
crianças desenharem os olhos, o nariz e a boca. Logo após mostrar 
para a criança como ficou o seu desenho. É importante que a criança 
perceba que sem enxergarmos é difícil identificarmos os lugares 
certinho dos órgãos. Que precisamos enxergar, ver as coisas para 
podermos identificá-las. PENDENTE  

06/11/2020 Encaixes de madeira de cores e objetos, entrou procurando os livros, 
mas quando viu que não tinha aceitou as atividades foi colaborativa 
aceitou a participação da terapeuta. Pontuado sua fala com timbre 
vocal baixo e pouco articulado. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

11/11/2020 Bom dia!!! Tudo bem com vocês? Segue a atividade de psicopedagogia. 

ATIVIDADE:Cabelo maluco /Atividade de recorte. OBJETIVOS:Estimular o 

recorte;Desenvolver motricidade fina;ampliar atenção sustentada e 

compartilhada;Promover momento de interação e aprendizado. 

DESENVOLVIMENTO: No dia de hoje envio mais uma atividade para vocês 

realizar ai na casa de vocês. A atividade consiste em realizar vários rosto na 

folha A 4 com diferentes tipos de cabelo cabelo em linha reta zig-zag, 

ondulado,essa atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação 

motora e uso correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar 

ampliando habilidades de uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de vocês 

com o resultado dos recortes que fizeram em casa. Qualquer dúvida estamos à 

disposição! Abraços e boa semana.  PENDENTE  
18/11/2020 Atividade:Transferência  

Objetivos:Estimular atenção sustentada e compartilhada. 

394 / 1106



 

Ampliar coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver organização especial.  
Desenvolvimento:No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 
Transferência, onde cada usuário deverá ter  uma jarra grande com 
liquido e três recipientes menores com diferentes marcações. A 
atividade consiste em colocar o líquido até a marcação, cuidando para 
não ultrapassar .Realizando essa atividade iremos estar estimulando a 
coordenação motora fina, a atenção compartilhada, habilidades essas 
fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 
PENDENTE  

27/11/2020 Atividade:Brincando com palitos 
Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Desenvolvimento:No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 
estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar 
de palitos de dente ou de fósforo,folhas A 4 e canetinhas. Após ter 
organizado o material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada 
aprendendo irá segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em 
seguida realizar o contorno em volta dos palitos. PENDENTE 

  

Objetivos 
específicos  

Em processo de avaliação  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

395 / 1106



 

 

AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo n 470 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente: Miguel Antonio Santos Sanches  
Data Nascimento: 05/02/2013 
Mês: novembro 
Profissional: Karina de Souza 
 

 
 

Data   

04/11/2020 Atividade: Coordenação motora  
Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; 
Estimular a atenção sustentada.  
Estimular lateralidade  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
coordenação motora fina,onde vocês irão criar vários caminhos e com 
tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos 
.Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 
importantes para o nosso aprendizado. PENDENTE 

05/11/2020 Quebra cabeça madeira de cores e figuras correspondentes, livro festa 
dos animais em 3d. Trabalhado coerência e coesão em linguagem oral 
ATENDIMENTO PRESENCIAL. 

11/11/2020 Bom dia!!! Tudo bem com vocês? Segue a atividade de psicopedagogia. 

ATIVIDADE:Cabelo maluco /Atividade de recorte. OBJETIVOS:Estimular 

o recorte;Desenvolver motricidade fina;ampliar atenção sustentada e 

compartilhada;Promover momento de interação e aprendizado. 

DESENVOLVIMENTO: No dia de hoje envio mais uma atividade para vocês 

realizar ai na casa de vocês. A atividade consiste em realizar vários rosto na 

folha A 4 com diferentes tipos de cabelo cabelo em linha reta zig-zag, 

ondulado,essa atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação 

motora e uso correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar 

ampliando habilidades de uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de vocês 

com o resultado dos recortes que fizeram em casa. Qualquer dúvida estamos 

à disposição! Abraços e boa semana.  REALIZOU  
 

18/11/2020 Atividade:Transferência  
Objetivos:Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Ampliar coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver organização especial.  
Desenvolvimento:No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 
Transferência, onde cada usuário deverá ter  uma jarra grande com 
liquido e três recipientes menores com diferentes marcações. A 
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atividade consiste em colocar o líquido até a marcação, cuidando para 
não ultrapassar .Realizando essa atividade iremos estar estimulando a 
coordenação motora fina, a atenção compartilhada, habilidades essas 
fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 
PENDENTE  

26/11/2020 Atividade:Brincando com palitos 
Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Desenvolvimento:No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 
estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar 
de palitos de dente ou de fósforo,folhas A 4 e canetinhas. Após ter 
organizado o material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada 
aprendendo irá segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em 
seguida realizar o contorno em volta dos palitos. PENDENTE 

  

  

  

Objetivos 
terapêutico
s   

Em processo de avaliação  
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo n 470 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente: Paulo Henrique Koch Arruda 
Data Nascimento: 30/07/2013 
Mês: novembro 
Profissional: Karina de Souza 
 

 
 

Data  

03/11/2020 Atendimento com os blocos de madeiras de cores e objetos, ele se 
dispersa precisando ser mediado para dar continuidade a atividade, 
trabalhado desvio fonológicos e linguagem oral. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

04/11/2020 Vídeo: Sem os nossos olhos, não conseguimos ver o mundo. 
Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 
interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 
responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 
Material/estrategia: uma tampa de caixa de papelão e  canetinha. 
Atividade: No vídeo explico a necessidade da visão e  o órgão 
responsável. Após a família terá que fazer dois furos na caixa, para 
as crianças colocarem as mãos e desta forma os pais pediram para 
as crianças desenharem os olhos, o nariz e a boca. Logo após 
mostrar para a criança como ficou o seu desenho. É importante que 
a criança perceba que sem enxergarmos é difícil identificarmos os 
lugares certinho dos órgãos. Que precisamos enxergar, ver as coisas 
para podermos identificá-las. PENDENTE  

 

10/11/2020 Atividade brincando com as cores e livro festa dos insetos, trabalhado 
a linguagem oral, contato visual e tricas fonológicas. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

11/11/2020 ATIVIDADE:Cabelo maluco /Atividade de recorte. 
OBJETIVOS:Estimular o recorte;Desenvolver motricidade fina;ampliar 
atenção sustentada e compartilhada;Promover momento de interação 
e aprendizado.  
DESENVOLVIMENTO: NO dia de hoje  envio mais uma atividade para 
vocês realizar ai na casa de vocês. A atividade consiste em realizar 
vários rosto na folha A 4 com diferentes tipos de cabelo cabelo em linha 
reta zig-zag, ondulado,essa atividade vai estimular o recorte ampliando 
a coordenação motora e uso correto da tesoura. Através dessa 
atividade vamos estar ampliando habilidades de uma forma prazerosa. 
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Aguardo o retorno de vocês com o resultado dos recortes que fizeram 
em casa. Atividade psicopedagoga . PENDENTE  

18/11/2020 Atividade:Transferência  
Objetivos:Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Ampliar coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver organização especial.  
Desenvolvimento:No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 
Transferência, onde cada usuário deverá ter  uma jarra grande com 
liquido e três recipientes menores com diferentes marcações. A 
atividade consiste em colocar o líquido até a marcação, cuidando para 
não ultrapassar .Realizando essa atividade iremos estar estimulando a 
coordenação motora fina, a atenção compartilhada, habilidades essas 
fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 
PENDENTE  

24/11/2020 Atividade:Brincando com palitos 
Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Desenvolvimento:No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 
estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar 
de palitos de dente ou de fósforo,folhas A 4 e canetinhas. Após ter 
organizado o material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada 
aprendendo irá segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em 
seguida realizar o contorno em volta dos palitos. PENDENTE 

  

  

Objetivos 
específicos  

Em processo de avaliação  
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo n 470 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente: Soraya Amarante da Rosa  
Data Nascimento: 11/04/2011 
Mês: novembro 
Profissional: Karina de Souza 
 

 
 

Data   

04/11/2020  

Bom dia família! Tudo bem com vocês? Segue a atividade dessa semana de 

psicopedagogia. Atividade: Coordenação motora Objetivos:Estimular a 

coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver noção espacial; Estimular 

a atenção sustentada. Estimular lateralidade Execução: No dia de hoje vamos 

realizar uma atividade de coordenação motora fina,onde vocês irão criar vários 

caminhos e com tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as 

duas mãos .Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias 

habilidades importantes para o nosso aprendizado. Qualquer dúvida ou 

dificuldade estamos à disposição! Abraços!! PENDENTE  
09/11/2020  

A proposta desta semana é a realização de um alongamento para os músculos e 

do tendão da panturrilha (tendão de Aquiles e músculos do tríceps sural) , a 

fim de evitar o encurtamento muscular e também do tendão de Aquiles. Para 

realizar o alongamento é preciso que Soraya se coloque na posição deitada 

com a barriga voltada para cima e com as pernas esticadas ao longo do corpo. 

É preciso também que ela se encontre num estado relaxado (sem contração 

muscular). Com uma das mãos faça uma leve pressão para manter a perna em 

contato com a superfície (cama, tapete, chão...) e com a outra mão puxe o pé 

em direção a perna até sentir resistência do tecido músculo-tendíneo (até sentir 

que não vai mais). No arquivo coloquei uma figura ilustrativa para facilitar. Se 

perceber que Soraya faz força com o pé contra a sua mão, pare o alongamento, 

peça para que relaxe e recomesse o alongamento. Sustentar o alongamento por 

aproximadamente 30 segundos. Realizar com a outra perna por mais 30 

segundos. Repetir esse ciclo 5 vezes 

Atividade se toda equipe PENDENTE  

11/11/2020 Bom dia!!! Tudo bem com vocês? Segue a atividade de psicopedagogia. 

ATIVIDADE:Cabelo maluco /Atividade de recorte. OBJETIVOS:Estimular o 

recorte;Desenvolver motricidade fina;ampliar atenção sustentada e 

compartilhada;Promover momento de interação e aprendizado. 

DESENVOLVIMENTO: No dia de hoje envio mais uma atividade para vocês 

realizar ai na casa de vocês. A atividade consiste em realizar vários rosto na 

folha A 4 com diferentes tipos de cabelo cabelo em linha reta zig-zag, 

ondulado,essa atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação 

motora e uso correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar 

ampliando habilidades de uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de vocês 
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com o resultado dos recortes que fizeram em casa. Qualquer dúvida estamos à 

disposição! Abraços e boa semana.  PENDENTE  
17/11/2020  

Objetivos: Estimulação da memória, percepção sonora, atenção e 
concentração.  
Materiais: Reprodutor de áudio, figuras.  
Descrição: Neste exercício a proposta é que o paciente faça a identificação 
de um elemento visual com base no som deste elemento. Os sons escolhidos 
para as atividades são de animais. A atividade pode ser conduzida a 
promover estímulos de memória, quando o mediador propõe que a criança 
memorize os áudios apreciados sequencialmente, por exemplo “Já foram 
três animais, qual tocou primeiro?”.    

Passo 1 – Se possível imprimir as figuras e recortá-las em cartões, 
apresenta-las à Soraya e conversar sobre o animal, perguntar qual 
som ele faz, se é grande ou pequeno, brincar de ser o animal, tudo 
para contextualizar. 

Sequência dos áudios dos animais:  
Audio 1: Cachorro - gato - vaca - cavalo - pinto 
Audio 2: Pinto - cachorro - vaca - cavalo - gato 

Audio 3: Cavalo - pinto - vaca - gato – cachorro.  PENDENTE  

18/11/2020 Atividade:Transferência  
Objetivos:Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Ampliar coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver organização especial.  
Desenvolvimento:No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 
Transferência, onde cada usuário deverá ter  uma jarra grande com 
liquido e três recipientes menores com diferentes marcações. A 
atividade consiste em colocar o líquido até a marcação, cuidando para 
não ultrapassar .Realizando essa atividade iremos estar estimulando a 
coordenação motora fina, a atenção compartilhada, habilidades essas 
fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 
PENDENTE  

23/11/2020 Atividade:Brincando com palitos 
Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Desenvolvimento:No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 
estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar 
de palitos de dente ou de fósforo,folhas A 4 e canetinhas. Após ter 
organizado o material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada 
aprendendo irá segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em 
seguida realizar o contorno em volta dos palitos. PENDENTE 

Objetivos 
específicos  

Em processo de avaliação  
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua: São Paulo, n° 470 , Bairro dos 
Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal – NOVEMBR/2020 
Fonoaudióloga Lara Karina Soares 

 

 Paciente: Bernardo Rey Portnei 

Data Nascimento: 8/03/2006 

Mês: Novembro/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

 

 

 

 

Data  

3/11/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL – não compareceu 

4/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Cinema (Curta Metragem). 
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros; Trabalhar em 
equipe; Criar, soltar a imaginação e Aumentar o nível de 
desinibição. 
Desenvolvimento: Que tal fazer um curta metragem com seu 
celular? Você será o diretor e o roteirista. Convide a família, 
escolha o tema, personagens, figurino. Pense no que você tem 
em casa, o que poderá usar. Para gravar seu vídeo use de 3 há 
5 minutos. Ensaio várias vezes, grave e exiba seu filme. 

 
PENDENTE 

10/11/2020 Paciente compareceu ao atendimento. Atendimento realizado 
em dupla com o Leonardo.  
 
Objetivos Terapêuticos: Estimular interação social, Ampliar a 
narrativa oral (desenvolver diálogos narrativos mais complexos).  
Materiais/Recursos: Foi realizado o “Jogo Pizzaria Maluca”. 
Descrição do Atendimento: No inicio do atendimento, foi 
realizado uma breve conversa sobre o que fizeram no final de 
semana (a fim de estimular interação social, memória e ampliar 
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a narrativa oral). Bernardo inicialmente apresentou pouca 
intenção comunicativa, porém, durante o jogo foi bem 
participativo, interagiu com o colega e com a terapeuta. Em 
alguns momentos, foi pontuado quanto a pronúncia do fonema 
/r/ durante a fala espontânea.  
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

11/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Fotos com Poses Criativas  
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina; Promover 
a socialização; Estimular a comparação de imagens ajudando 
na criatividade. 
Materiais: Celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, sofá, 
entre outros...  
Desenvolvimento: Através das imagens dos bonecos da 
cartela imitar algumas poses. Vale usar travesseiros, sofá, 
cadeira, como apoio. Convide seus familiares. Enquanto um faz 
as poses o outro fotografa, depois invertem os papéis. 
 
PENDENTE 

17/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: The Voice Home Kids  
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição. 
Integrar os participantes no universo da música. Beneficiar o 
desenvolvimento de outras linguagens. 
Material: Celular  
Desenvolvimento: Desenvolvimento: individualmente ou em 
grupo escolher uma música conhecida de seu cantor ou cantora 
favoritos para apresentar posteriormente. A família poderá 
cantar junto. 
 
PENDENTE 

24/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Caça ao Tesouro com fotos do celular  
Objetivos: Desenvolver a habilidade motora, atenção, 
concentração, memória, compreensão de ordens, associação 
de ideias. 
Material: Celular, caixa de papelão ou baú, papel sulfite, 
caneta, tesoura.  
Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um 
piquenique, um filme, um passeio, uma leitura, uma noite 
temática, um jogo de tabuleiro, entre outros... Seja criativo. 
Conversem e cheguem num acordo entre vocês. Pense bem 
onde irá esconder o tesouro. Fotografe cada cômodo onde for 
colocar as dicas/pistas e também o cômodo onde está o 
tesouro. Após dada a partida da caça vá mostrando as fotos dos 
cômodos onde há dicas. Você pode auxiliar na leitura. Quando 
encontrar o tesouro festejam e combinem quando será sua 
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paga. (Dia que será feita a atividade/presente). 
 
PENDENTE 

  

Objetivos 
Específicos: 

 Aprimorar a organização do sistema fonológico; 

 Ampliar a narrativa oral (desenvolver diálogos 

narrativos mais complexos);  

 Estimular iniciativa nas interações sociais. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua: São Paulo, n° 470 , Bairro dos 
Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Paciente: Daniel Victor Pires Pereira  

Data Nascimento: 29/08/2007 

Mês: Novembro/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

 

 

Data  

4/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Cinema (Curta Metragem). 
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros; Trabalhar em 
equipe; Criar, soltar a imaginação e Aumentar o nível de 
desinibição. 
Desenvolvimento: Que tal fazer um curta metragem com seu 
celular? Você será o diretor e o roteirista. Convide a família, 
escolha o tema, personagens, figurino. Pense no que você tem 
em casa, o que poderá usar. Para gravar seu vídeo use de 3 há 
5 minutos. Ensaio várias vezes, grave e exiba seu filme. 

 
PENDENTE 

6/11/2020 Paciente compareceu ao atendimento. 
 
Objetivos Terapêuticos: Desenvolver a linguagem oral 
(compreensão) e Aprimorar a narrativa oral (desenvolver 
diálogos narrativos mais complexos).  
Materiais/Recursos: Foi realizado o “Jogo Lince”(escolha do 
paciente).  
Descrição do Atendimento: Foi realizado o “Jogo Lince” 
escolha do paciente. Foi bem participativo, porém, apresenta 
diálogos fora do contexto em alguns momentos. Tem interesse 
em assuntos que envolvam jogos.  
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

13/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
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Atividade: Fotos com Poses Criativas  
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina; Promover 
a socialização; Estimular a comparação de imagens ajudando 
na criatividade. 
Materiais: Celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, sofá, 
entre outros...  
Desenvolvimento: Através das imagens dos bonecos da 
cartela imitar algumas poses. Vale usar travesseiros, sofá, 
cadeira, como apoio. Convide seus familiares. Enquanto um faz 
as poses o outro fotografa, depois invertem os papéis. 
 
PENDENTE 

20/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: The Voice Home Kids  
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição. 
Integrar os participantes no universo da música. Beneficiar o 
desenvolvimento de outras linguagens. 
Material: Celular  
Desenvolvimento: Desenvolvimento: individualmente ou em 
grupo escolher uma música conhecida de seu cantor ou cantora 
favoritos para apresentar posteriormente. A família poderá 
cantar junto. 
 
PENDENTE 

27/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Caça ao Tesouro com fotos do celular  
Objetivos: Desenvolver a habilidade motora, atenção, 
concentração, memória, compreensão de ordens, associação 
de ideias. 
Material: Celular, caixa de papelão ou baú, papel sulfite, 
caneta, tesoura.  
Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um 
piquenique, um filme, um passeio, uma leitura, uma noite 
temática, um jogo de tabuleiro, entre outros... Seja criativo. 
Conversem e cheguem num acordo entre vocês. Pense bem 
onde irá esconder o tesouro. Fotografe cada cômodo onde for 
colocar as dicas/pistas e também o cômodo onde está o 
tesouro. Após dada a partida da caça vá mostrando as fotos dos 
cômodos onde há dicas. Você pode auxiliar na leitura. Quando 
encontrar o tesouro festejam e combinem quando será sua 
paga. (Dia que será feita a atividade/presente). 
PENDENTE 

Objetivos 
Específicos: 

 Desenvolver a linguagem oral (compreensão); 

 Ampliar a narrativa oral (desenvolver diálogos 

narrativos mais complexos).  
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua: São Paulo, n° 470, Bairro dos 
Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Paciente: Davi Alexandre Almeida 

Data Nascimento: 3/01/2009 

Mês: Novembro/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

 

 

Data  

4/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Cinema (Curta Metragem). 
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros; Trabalhar em 
equipe; Criar, soltar a imaginação e Aumentar o nível de 
desinibição. 
Desenvolvimento: Que tal fazer um curta metragem com seu 
celular? Você será o diretor e o roteirista. Convide a família, 
escolha o tema, personagens, figurino. Pense no que você tem 
em casa, o que poderá usar. Para gravar seu vídeo use de 3 há 
5 minutos. Ensaio várias vezes, grave e exiba seu filme. 
PENDENTE 

5/11/2020 Paciente compareceu ao atendimento.  
 
Objetivos Terapêuticos: Estimular a intenção comunicativa 
oral e aprimorar a narrativa oral.  
Materiais/Recursos: Foi realizado o livro-carta “Puxa-
Conversa”.  
Descrição do Atendimento: Foi realizado a atividade “Puxa 
Conversa”. D. apresentou intenção comunicativa verbal, 
relatando sobre como foi o final de semana.  Respondeu as 
perguntas adequadamente, dentro do contexto. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

12/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Fotos com Poses Criativas  
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina; Promover 

407 / 1106



 

a socialização; Estimular a comparação de imagens ajudando 
na criatividade. 
Materiais: Celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, sofá, 
entre outros...  
Desenvolvimento: Através das imagens dos bonecos da 
cartela imitar algumas poses. Vale usar travesseiros, sofá, 
cadeira, como apoio. Convide seus familiares. Enquanto um faz 
as poses o outro fotografa, depois invertem os papéis. 
PENDENTE 

19/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: The Voice Home Kids  
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição. 
Integrar os participantes no universo da música. Beneficiar o 
desenvolvimento de outras linguagens. 
Material: Celular  
Desenvolvimento: Desenvolvimento: individualmente ou em 
grupo escolher uma música conhecida de seu cantor ou cantora 
favoritos para apresentar posteriormente. A família poderá 
cantar junto. 
PENDENTE 

26/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Caça ao Tesouro com fotos do celular  
Objetivos: Desenvolver a habilidade motora, atenção, 
concentração, memória, compreensão de ordens, associação 
de ideias. 
Material: Celular, caixa de papelão ou baú, papel sulfite, 
caneta, tesoura.  
Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um 
piquenique, um filme, um passeio, uma leitura, uma noite 
temática, um jogo de tabuleiro, entre outros... Seja criativo. 
Conversem e cheguem num acordo entre vocês. Pense bem 
onde irá esconder o tesouro. Fotografe cada cômodo onde for 
colocar as dicas/pistas e também o cômodo onde está o 
tesouro. Após dada a partida da caça vá mostrando as fotos dos 
cômodos onde há dicas. Você pode auxiliar na leitura. Quando 
encontrar o tesouro festejam e combinem quando será sua 
paga. (Dia que será feita a atividade/presente). 
PENDENTE 

Objetivos 
Específicos: 

 Trabalhar Motricidade Orofacial (aprimorar mobilidade 
e tonicidade dos órgãos fonoarticulatórios: lábios e 
língua); 

 Adequar as funções orofaciais: respiração, sucção e  
mastigação; 

 Estimular intenção comunicativa oral; 

 Aprimorar a narrativa oral.  
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua: São Paulo, n° 470 , Bairro dos 
Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Paciente: Davi Beuting Severo 

Data Nascimento: 3/08/2011 

Mês: Novembro/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

 

 

 

Data  

4/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Cinema (Curta Metragem). 
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros; Trabalhar em 
equipe; Criar, soltar a imaginação e Aumentar o nível de 
desinibição. 
Desenvolvimento: Que tal fazer um curta metragem com seu 
celular? Você será o diretor e o roteirista. Convide a família, 
escolha o tema, personagens, figurino. Pense no que você tem 
em casa, o que poderá usar. Para gravar seu vídeo use de 3 há 
5 minutos. Ensaio várias vezes, grave e exiba seu filme. 

 
PENDENTE 

5/11/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL – não compareceu 

12/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Fotos com Poses Criativas  
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina; Promover 
a socialização; Estimular a comparação de imagens ajudando 
na criatividade. 
Materiais: Celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, sofá, 
entre outros...  
Desenvolvimento: Através das imagens dos bonecos da 
cartela imitar algumas poses. Vale usar travesseiros, sofá, 
cadeira, como apoio. Convide seus familiares. Enquanto um faz 
as poses o outro fotografa, depois invertem os papéis. 
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PENDENTE 
 

19/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: The Voice Home Kids  
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição. 
Integrar os participantes no universo da música. Beneficiar o 
desenvolvimento de outras linguagens. 
Material: Celular  
Desenvolvimento: Desenvolvimento: individualmente ou em 
grupo escolher uma música conhecida de seu cantor ou cantora 
favoritos para apresentar posteriormente. A família poderá 
cantar junto. 
 
PENDENTE 

26/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Caça ao Tesouro com fotos do celular  
Objetivos: Desenvolver a habilidade motora, atenção, 
concentração, memória, compreensão de ordens, associação 
de ideias. 
Material: Celular, caixa de papelão ou baú, papel sulfite, 
caneta, tesoura.  
Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um 
piquenique, um filme, um passeio, uma leitura, uma noite 
temática, um jogo de tabuleiro, entre outros... Seja criativo. 
Conversem e cheguem num acordo entre vocês. Pense bem 
onde irá esconder o tesouro. Fotografe cada cômodo onde for 
colocar as dicas/pistas e também o cômodo onde está o 
tesouro. Após dada a partida da caça vá mostrando as fotos dos 
cômodos onde há dicas. Você pode auxiliar na leitura. Quando 
encontrar o tesouro festejam e combinem quando será sua 
paga. (Dia que será feita a atividade/presente). 
 
PENDENTE 

Objetivos 
Específicos: 

 Estimular o uso do pronome “eu” antes das frases; 

 Estimular intenção comunicativa oral; 

 Aprimorar a linguagem oral; 

 Trabalhar Motricidade Orofacial (aprimorar 
mobilidade e tonicidade dos órgãos 
fonoarticulatórios: lábios e língua); 

 Adequar as funções orofaciais: respiração, sucção 
e mastigação; 

 Aprimorar a organização do sistema fonológico.       
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua: São Paulo, n° 470, Bairro dos 
Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Paciente: Edie Lourenço Carvalho 

Data Nascimento: 20/02/2009 

Mês: Novembro/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

 

 

 

Data  

2/11/2020 Feriado Nacional  

4/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Cinema (Curta Metragem). 
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros; Trabalhar em 
equipe; Criar, soltar a imaginação e Aumentar o nível de 
desinibição. 
Desenvolvimento: Que tal fazer um curta metragem com seu 
celular? Você será o diretor e o roteirista. Convide a família, 
escolha o tema, personagens, figurino. Pense no que você tem 
em casa, o que poderá usar. Para gravar seu vídeo use de 3 há 
5 minutos. Ensaio várias vezes, grave e exiba seu filme. 

 
PENDENTE 

9/11/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL – não compareceu 

11/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Fotos com Poses Criativas  
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina; Promover 
a socialização; Estimular a comparação de imagens ajudando 
na criatividade. 
Materiais: Celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, sofá, 
entre outros...  
Desenvolvimento: Através das imagens dos bonecos da 
cartela imitar algumas poses. Vale usar travesseiros, sofá, 
cadeira, como apoio. Convide seus familiares. Enquanto um faz 
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as poses o outro fotografa, depois invertem os papéis. 
 
PENDENTE 
 

16/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: The Voice Home Kids  
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição. 
Integrar os participantes no universo da música. Beneficiar o 
desenvolvimento de outras linguagens. 
Material: Celular  
Desenvolvimento: Desenvolvimento: individualmente ou em 
grupo escolher uma música conhecida de seu cantor ou cantora 
favoritos para apresentar posteriormente. A família poderá 
cantar junto. 
 
PENDENTE 

23/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Caça ao Tesouro com fotos do celular  
Objetivos: Desenvolver a habilidade motora, atenção, 
concentração, memória, compreensão de ordens, associação 
de ideias. 
Material: Celular, caixa de papelão ou baú, papel sulfite, 
caneta, tesoura.  
Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um 
piquenique, um filme, um passeio, uma leitura, uma noite 
temática, um jogo de tabuleiro, entre outros... Seja criativo. 
Conversem e cheguem num acordo entre vocês. Pense bem 
onde irá esconder o tesouro. Fotografe cada cômodo onde for 
colocar as dicas/pistas e também o cômodo onde está o 
tesouro. Após dada a partida da caça vá mostrando as fotos dos 
cômodos onde há dicas. Você pode auxiliar na leitura. Quando 
encontrar o tesouro festejam e combinem quando será sua 
paga. (Dia que será feita a atividade/presente). 
 
PENDENTE 

30/11/2020 Equipe se encontra realizando as devolutivas dos atendimentos 
referente a este ano!  

Objetivos 
Específicos: 

 Desenvolver a linguagem oral; 

 Aumentar o vocabulário; 

 Estimular intenção comunicativa oral e permanência 

de contato ocular; 

 Aprimorar a narrativa oral; 

 Estimular o uso correto da colocação verbal.        
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua: São Paulo, n°470 , Bairro dos 
Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Paciente: Emanuel Gonçalves Buzzo  

Data Nascimento: 03/02/2012 

Mês: Novembro/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

 

 

 

Data  

3/11/2020 Paciente compareceu ao atendimento presencial.  
 
Objetivos Terapêuticos: Desenvolver a linguagem oral e 
ampliar a narrativa oral (desenvolver diálogos narrativos mais 
complexos). 
Materiais/Recursos: Atividade “Era uma vez – Desenho de 
Histórias...”.  
Descrição do Atendimento: Nesta atividade, o Emanuel 
juntamente com a terapeuta realizaram desenhos e criaram 
uma história. Inicialmente E. apresentou um pouco de recusa 
dizendo que os seus desenhos não são bonitos mas depois 
realizou a atividade. Paciente se encontrava sonolento.  
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

4/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Cinema (Curta Metragem). 
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros; Trabalhar em 
equipe; Criar, soltar a imaginação e Aumentar o nível de 
desinibição. 
Desenvolvimento: Que tal fazer um curta metragem com seu 
celular? Você será o diretor e o roteirista. Convide a família, 
escolha o tema, personagens, figurino. Pense no que você tem 
em casa, o que poderá usar. Para gravar seu vídeo use de 3 há 
5 minutos. Ensaio várias vezes, grave e exiba seu filme. 

 
PENDENTE 
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10/11/2020 Paciente compareceu ao atendimento presencial.  
 
Objetivos Terapêuticos: Desenvolver a linguagem oral e 
ampliar a narrativa oral (desenvolver diálogos narrativos mais 
complexos). 
Materiais/Recursos: Foi realizado o “Jogo Pizzaria Maluca” 
Descrição do Atendimento: Emanuel foi bem participativo, 
comunicativo. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL   

11/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Fotos com Poses Criativas  
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina; Promover 
a socialização; Estimular a comparação de imagens ajudando 
na criatividade. 
Materiais: Celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, sofá, 
entre outros...  
Desenvolvimento: Através das imagens dos bonecos da 
cartela imitar algumas poses. Vale usar travesseiros, sofá, 
cadeira, como apoio. Convide seus familiares. Enquanto um faz 
as poses o outro fotografa, depois invertem os papéis. 
 
PENDENTE 

17/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: The Voice Home Kids  
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição. 
Integrar os participantes no universo da música. Beneficiar o 
desenvolvimento de outras linguagens. 
Material: Celular  
Desenvolvimento: Desenvolvimento: individualmente ou em 
grupo escolher uma música conhecida de seu cantor ou cantora 
favoritos para apresentar posteriormente. A família poderá 
cantar junto. 
 
PENDENTE 

24/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Caça ao Tesouro com fotos do celular  
Objetivos: Desenvolver a habilidade motora, atenção, 
concentração, memória, compreensão de ordens, associação 
de ideias. 
Material: Celular, caixa de papelão ou baú, papel sulfite, 
caneta, tesoura.  
Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um 
piquenique, um filme, um passeio, uma leitura, uma noite 
temática, um jogo de tabuleiro, entre outros... Seja criativo. 
Conversem e cheguem num acordo entre vocês. Pense bem 
onde irá esconder o tesouro. Fotografe cada cômodo onde for 
colocar as dicas/pistas e também o cômodo onde está o 
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tesouro. Após dada a partida da caça vá mostrando as fotos dos 
cômodos onde há dicas. Você pode auxiliar na leitura. Quando 
encontrar o tesouro festejam e combinem quando será sua 
paga. (Dia que será feita a atividade/presente). 
 
PENDENTE 

Objetivos 
Específicos: 

 Aumentar o vocabulário; 

 Desenvolver a linguagem oral (compreensão); 

 Ampliar a narrativa oral (desenvolver diálogos 

narrativos mais complexos).  
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua: São Paulo, n°470 , Bairro dos 
Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Paciente: Fábio Henrique Firmino Molinari 

Data Nascimento: 15/07/2009 

Mês: Novembro/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

 

Data  

2/11/2020 Feriado Nacional  

4/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Cinema (Curta Metragem). 
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros; Trabalhar em 
equipe; Criar, soltar a imaginação e Aumentar o nível de 
desinibição. 
Desenvolvimento: Que tal fazer um curta metragem com seu 
celular? Você será o diretor e o roteirista. Convide a família, 
escolha o tema, personagens, figurino. Pense no que você tem 
em casa, o que poderá usar. Para gravar seu vídeo use de 3 há 
5 minutos. Ensaio várias vezes, grave e exiba seu filme. 

 
PENDENTE 

9/11/2020 Paciente compareceu ao atendimento.  
 
Objetivos Terapêuticos: Aumentar o vocabulário, Estimular 
interação.  
Materiais/Recursos: Foi realizado o “Jogo da Forca” 
Descrição do Atendimento: Fábio foi bem participativo, 
interagiu com a terapeuta, sugeriu de o jogo ser em níveis”: 
Nível 1 (Palavras fáceis), Nível 2 (Palavras intermediárias), 
Nível 3 Frases com 2/3 palavras. Não apresentou dificuldades 
de leitura/escrita ATENDIMENTO PRESENCIAL 

11/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Fotos com Poses Criativas  
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina; Promover 
a socialização; Estimular a comparação de imagens ajudando 
na criatividade. 
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Materiais: Celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, sofá, 
entre outros...  
Desenvolvimento: Através das imagens dos bonecos da 
cartela imitar algumas poses. Vale usar travesseiros, sofá, 
cadeira, como apoio. Convide seus familiares. Enquanto um faz 
as poses o outro fotografa, depois invertem os papéis. 
PENDENTE 

16/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: The Voice Home Kids  
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição. 
Integrar os participantes no universo da música. Beneficiar o 
desenvolvimento de outras linguagens. 
Material: Celular  
Desenvolvimento: Desenvolvimento: individualmente ou em 
grupo escolher uma música conhecida de seu cantor ou cantora 
favoritos para apresentar posteriormente. A família poderá 
cantar junto. 
PENDENTE 

23/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Caça ao Tesouro com fotos do celular  
Objetivos: Desenvolver a habilidade motora, atenção, 
concentração, memória, compreensão de ordens, associação 
de ideias. 
Material: Celular, caixa de papelão ou baú, papel sulfite, 
caneta, tesoura.  
Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um 
piquenique, um filme, um passeio, uma leitura, uma noite 
temática, um jogo de tabuleiro, entre outros... Seja criativo. 
Conversem e cheguem num acordo entre vocês. Pense bem 
onde irá esconder o tesouro. Fotografe cada cômodo onde for 
colocar as dicas/pistas e também o cômodo onde está o 
tesouro. Após dada a partida da caça vá mostrando as fotos dos 
cômodos onde há dicas. Você pode auxiliar na leitura. Quando 
encontrar o tesouro festejam e combinem quando será sua 
paga. (Dia que será feita a atividade/presente). 
PENDENTE 

30/11/2020 Equipe se encontra realizando as devolutivas dos atendimentos 
referente a este ano!  

Objetivos 
Específicos: 

 Aumentar o vocabulário; 

 Desenvolver a linguagem oral (compreensão); 

 Ampliar a narrativa oral (desenvolver diálogos 

narrativos mais complexos).  
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua: São Paulo, n° 470 , Bairro dos 
Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Paciente: Felipe Félix  

Data Nascimento: 17/07/2014 

Mês: Novembro/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

 

Data  

2/11/2020 Feriado Nacional  

4/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Coordenação Motora  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; Estimular a atenção sustentada;  
Estimular lateralidade 
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade 
de coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários 
caminhos e com tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado 
utilizando as duas mãos. Realizando essa atividade vamos 
estar aprimorando várias habilidades importantes para o nosso 
aprendizado. 
 
PENDENTE 

9/11/2020 Paciente compareceu ao atendimento.  
 
Objetivos Terapêuticos: Aumentar o vocabulário; Trabalhar a 
automatização dos Encontros Consonantais durante a fala 
espontânea.  
Materiais/Recursos: Foi realizado o “Jogo Pizzaria Maluca”  
Descrição do Atendimento: Foi realizado o Jogo Pizzaria 
Maluca, F. foi bem participativo, interagiu com a terapeuta, 
relacionou a atividade momentânea com fatos do passado, 
como por exemplo: “Esses dias a gente pediu pizza lá em casa, 
eu comi bastante...” (SIC). Observa-se uma melhora 
significativa na pronúncia do fonema que está sendo trabalhado 
(fonema /r/ no Encontro Consonantal), durante a fala 
espontânea. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

11/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
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Atividade: Cabelo Maluco – Atividade de Recorte  
Objetivos: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; 
ampliar atenção sustentada e compartilhada; Promover 
momento de interação e aprendizado. 
Desenvolvimento: A atividade consiste em realizar vários rosto 
na folha A4 com diferentes tipos de cabelo cabelo em linha reta 
zig-zag, ondulado,essa atividade vai estimular o recorte 
ampliando a coordenação motora e uso correto da tesoura. 
Através dessa atividade vamos estar ampliando habilidades de 
uma forma prazerosa.  
 
PENDENTE 

16/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Transferência  
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Ampliar coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver 
organização especial.  
Desenvolvimento: A atividade consiste em colocar o líquido 
até a marcação, cuidando para não ultrapassar. Realizando 
essa atividade iremos estar estimulando a coordenação motora 
fina, a atenção compartilhada, habilidades essas fundamentais 
para o bom desempenho nas atividades escolares. 

 
PENDENTE 

23/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Brincando com os Palitos  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada.  
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma 
atividade para estimular a coordenação motora e atenção, para 
isso iremos precisar de palitos de dente ou de fósforo, folhas A 
4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos iniciar a 
nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos 
em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno 
em volta dos palitos. 
 
PENDENTE 

30/11/2020 Equipe se encontra realizando as devolutivas dos atendimentos 
referente a este ano!  

Objetivos 
Específicos: 

 Estimular intenção comunicativa oral; 

 Aumentar vocabulário; 

 Aprimorar a organização do sistema fonológico.       

 

 

419 / 1106



 

 

AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua: São Paulo, n°470 , Bairro dos 
Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Paciente: Felipe Gabriel da Silva  

Data Nascimento: 02/10/2010 

Mês: Novembro/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

 

 

 

Data  

4/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Coordenação Motora  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; Estimular a atenção sustentada;  
Estimular lateralidade 
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade 
de coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários 
caminhos e com tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado 
utilizando as duas mãos. Realizando essa atividade vamos 
estar aprimorando várias habilidades importantes para o nosso 
aprendizado. 
 
PENDENTE 

6/11/2020 Paciente compareceu ao atendimento. 
 
Objetivos Terapêuticos: Estabelecer vínculo terapêutico.  
Materiais/Recursos: Foi utilizado instrumentos musicais 
(guitarra, chocalho) e caixa da Fazendinha.  
Descrição do Atendimento: Inicialmente F. se encontrava um 
pouco agitado, pedindo “Xuxa 10” e mexendo nos armários em 
alguns momentos. Porém, foi se concentrando na atividade, se 
interessou pela guitarra e interagiu com a terapeuta pedindo 
para a mesma tocar e cantar uma música.  
 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
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13/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Cabelo Maluco – Atividade de Recorte  
Objetivos: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; 
ampliar atenção sustentada e compartilhada; Promover 
momento de interação e aprendizado. 
Desenvolvimento: A atividade consiste em realizar vários rosto 
na folha A4 com diferentes tipos de cabelo cabelo em linha reta 
zig-zag, ondulado,essa atividade vai estimular o recorte 
ampliando a coordenação motora e uso correto da tesoura. 
Através dessa atividade vamos estar ampliando habilidades de 
uma forma prazerosa.  
 
PENDENTE 

20/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Transferência  
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Ampliar coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver 
organização especial.  
Desenvolvimento: A atividade consiste em colocar o líquido 
até a marcação, cuidando para não ultrapassar. Realizando 
essa atividade iremos estar estimulando a coordenação motora 
fina, a atenção compartilhada, habilidades essas fundamentais 
para o bom desempenho nas atividades escolares. 

 
PENDENTE 

27/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Brincando com os Palitos  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada.  
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma 
atividade para estimular a coordenação motora e atenção, para 
isso iremos precisar de palitos de dente ou de fósforo, folhas A 
4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos iniciar a 
nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos 
em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno 
em volta dos palitos. 
 
PENDENTE 

Objetivos 
Específicos: 

 Estabelecer vínculo terapêutico; 

 Avaliar questões fonológicas.  
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua: São Paulo, n°470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

 Paciente: Gabriel Ávila de Oliveira 
 Data Nascimento: 8/03/2013 
 Mês: Novembro/2020 
 Profissional: Fga. Lara Karina Soares 
 

 

 

Data  

4/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Coordenação Motora  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; Estimular a atenção sustentada;  
Estimular lateralidade 
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade 
de coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários 
caminhos e com tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado 
utilizando as duas mãos. Realizando essa atividade vamos 
estar aprimorando várias habilidades importantes para o nosso 
aprendizado. 
 
PENDENTE 

5/11/2020 Paciente compareceu ao atendimento. 
 
Objetivos Terapêuticos: Aumentar o vocabulário; Desenvolver 
a linguagem oral e Aprimorar a narrativa oral.  
Materiais/Recursos: Foi realizado o “Jogo Quem Sou?”.  
Descrição do Atendimento: Foi realizado o “Jogo Quem 
Sou?”, Gabriel foi participativo, porém, apresentou em alguns 
momentos dificuldades para descrever as figuras (dar pistas), 
como por exemplo: figura de um policial (é uma profissão, cuida 
da cidade, prende ladroes...), precisando ser auxiliado.  
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

12/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Cabelo Maluco – Atividade de Recorte  
Objetivos: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; 
ampliar atenção sustentada e compartilhada; Promover 
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momento de interação e aprendizado. 
Desenvolvimento: A atividade consiste em realizar vários rosto 
na folha A4 com diferentes tipos de cabelo cabelo em linha reta 
zig-zag, ondulado,essa atividade vai estimular o recorte 
ampliando a coordenação motora e uso correto da tesoura. 
Através dessa atividade vamos estar ampliando habilidades de 
uma forma prazerosa.  
 
PENDENTE 

19/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Transferência  
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Ampliar coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver 
organização especial.  
Desenvolvimento: A atividade consiste em colocar o líquido 
até a marcação, cuidando para não ultrapassar. Realizando 
essa atividade iremos estar estimulando a coordenação motora 
fina, a atenção compartilhada, habilidades essas fundamentais 
para o bom desempenho nas atividades escolares. 

 
PENDENTE 

26/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Brincando com os Palitos  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada.  
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma 
atividade para estimular a coordenação motora e atenção, para 
isso iremos precisar de palitos de dente ou de fósforo, folhas A 
4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos iniciar a 
nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos 
em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno 
em volta dos palitos. 
 
PENDENTE 

Objetivos 
Específicos: 

 Aprimorar a narrativa oral (desenvolver diálogos 

narrativos mais complexos); 

 Aprimorar a organização do sistema fonológico. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua: São Paulo, n° 470 , Bairro dos 
Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Paciente: Gustavo Antonio de Souza Manske  

Data Nascimento: 24/07/2008 

Mês: Novembro/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

 

 

 

Data  

2/11/2020 Feriado Nacional  

4/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Cinema (Curta Metragem). 
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros; Trabalhar em 
equipe; Criar, soltar a imaginação e Aumentar o nível de 
desinibição. 
Desenvolvimento: Que tal fazer um curta metragem com seu 
celular? Você será o diretor e o roteirista. Convide a família, 
escolha o tema, personagens, figurino. Pense no que você tem 
em casa, o que poderá usar. Para gravar seu vídeo use de 3 há 
5 minutos. Ensaio várias vezes, grave e exiba seu filme. 

 
PENDENTE 

9/11/2020 Paciente compareceu ao atendimento. Atendimento realizado  
em dupla com o Victor Hugo.  
 
Objetivos Terapêuticos: Estimular interação social, Trabalhar 
leitura e escrita.  
Materiais/Recursos: Foi realizado o “Jogo da Forca” 
Descrição do Atendimento: Neste atendimento foi realizado o 
Jogo da Forca. Gustavo foi bem participativo e conseguiu 
montar uma palavra com o nome da terapeuta. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL  

11/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
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Atividade: Fotos com Poses Criativas  
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina; Promover 
a socialização; Estimular a comparação de imagens ajudando 
na criatividade. 
Materiais: Celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, sofá, 
entre outros...  
Desenvolvimento: Através das imagens dos bonecos da 
cartela imitar algumas poses. Vale usar travesseiros, sofá, 
cadeira, como apoio. Convide seus familiares. Enquanto um faz 
as poses o outro fotografa, depois invertem os papéis. 
 
PENDENTE 

16/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: The Voice Home Kids  
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição. 
Integrar os participantes no universo da música. Beneficiar o 
desenvolvimento de outras linguagens. 
Material: Celular  
Desenvolvimento: Desenvolvimento: individualmente ou em 
grupo escolher uma música conhecida de seu cantor ou cantora 
favoritos para apresentar posteriormente. A família poderá 
cantar junto. 
PENDENTE 

23/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Caça ao Tesouro com fotos do celular  
Objetivos: Desenvolver a habilidade motora, atenção, 
concentração, memória, compreensão de ordens, associação 
de ideias. 
Material: Celular, caixa de papelão ou baú, papel sulfite, 
caneta, tesoura.  
Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um 
piquenique, um filme, um passeio, uma leitura, uma noite 
temática, um jogo de tabuleiro, entre outros... Seja criativo. 
Conversem e cheguem num acordo entre vocês. Pense bem 
onde irá esconder o tesouro. Fotografe cada cômodo onde for 
colocar as dicas/pistas e também o cômodo onde está o 
tesouro. Após dada a partida da caça vá mostrando as fotos dos 
cômodos onde há dicas. Você pode auxiliar na leitura. Quando 
encontrar o tesouro festejam e combinem quando será sua 
paga. (Dia que será feita a atividade/presente). 
PENDENTE 

30/11/2020 Equipe se encontra realizando as devolutivas dos atendimentos 
referente a este ano!  

Objetivos 
Específicos: 

 Desenvolver a linguagem oral (compreensão); 

 Ampliar a narrativa oral (desenvolver diálogos 

narrativos mais complexos).  
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua: São Paulo, n°470 , Bairro dos 
Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Paciente: Hector Augusto Pereira Machado  

Data Nascimento: 07/04/2010 

Mês: Novembro/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

 

 

 

Data  

4/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Cinema (Curta Metragem). 
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros; Trabalhar em 
equipe; Criar, soltar a imaginação e Aumentar o nível de 
desinibição. 
Desenvolvimento: Que tal fazer um curta metragem com seu 
celular? Você será o diretor e o roteirista. Convide a família, 
escolha o tema, personagens, figurino. Pense no que você tem 
em casa, o que poderá usar. Para gravar seu vídeo use de 3 há 
5 minutos. Ensaio várias vezes, grave e exiba seu filme. 

 
PENDENTE 

6/11/2020  ATENDIMENTO PRESENCIAL – não compareceu 

13/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Fotos com Poses Criativas  
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina; Promover 
a socialização; Estimular a comparação de imagens ajudando 
na criatividade. 
Materiais: Celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, sofá, 
entre outros...  
Desenvolvimento: Através das imagens dos bonecos da 
cartela imitar algumas poses. Vale usar travesseiros, sofá, 
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cadeira, como apoio. Convide seus familiares. Enquanto um faz 
as poses o outro fotografa, depois invertem os papéis. 
 
PENDENTE 

20/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: The Voice Home Kids  
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição. 
Integrar os participantes no universo da música. Beneficiar o 
desenvolvimento de outras linguagens. 
Material: Celular  
Desenvolvimento: Desenvolvimento: individualmente ou em 
grupo escolher uma música conhecida de seu cantor ou cantora 
favoritos para apresentar posteriormente. A família poderá 
cantar junto. 
 
PENDENTE 

27/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Caça ao Tesouro com fotos do celular  
Objetivos: Desenvolver a habilidade motora, atenção, 
concentração, memória, compreensão de ordens, associação 
de ideias. 
Material: Celular, caixa de papelão ou baú, papel sulfite, 
caneta, tesoura.  
Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um 
piquenique, um filme, um passeio, uma leitura, uma noite 
temática, um jogo de tabuleiro, entre outros... Seja criativo. 
Conversem e cheguem num acordo entre vocês. Pense bem 
onde irá esconder o tesouro. Fotografe cada cômodo onde for 
colocar as dicas/pistas e também o cômodo onde está o 
tesouro. Após dada a partida da caça vá mostrando as fotos dos 
cômodos onde há dicas. Você pode auxiliar na leitura. Quando 
encontrar o tesouro festejam e combinem quando será sua 
paga. (Dia que será feita a atividade/presente). 
 
PENDENTE 

Objetivos 
Específicos: 

 Aumentar o vocabulário; 

 Ampliar a narrativa oral (desenvolver diálogos 

narrativos mais complexos). 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua: São Paulo, n° 470 , Bairro dos 
Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Paciente: Isabelli Pereira Lima  

Data Nascimento: 4/01/2013 

Mês: Novembro/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

 

 

 

Data  

4/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Coordenação Motora  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; Estimular a atenção sustentada;  
Estimular lateralidade 
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade 
de coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários 
caminhos e com tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado 
utilizando as duas mãos. Realizando essa atividade vamos 
estar aprimorando várias habilidades importantes para o nosso 
aprendizado. 
 
PENDENTE 

5/11/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL – não compareceu 

12/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Cabelo Maluco – Atividade de Recorte  
Objetivos: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; 
ampliar atenção sustentada e compartilhada; Promover 
momento de interação e aprendizado. 
Desenvolvimento: A atividade consiste em realizar vários rosto 
na folha A4 com diferentes tipos de cabelo cabelo em linha reta 
zig-zag, ondulado,essa atividade vai estimular o recorte 
ampliando a coordenação motora e uso correto da tesoura. 
Através dessa atividade vamos estar ampliando habilidades de 
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uma forma prazerosa.  
 
PENDENTE 

19/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Transferência  
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Ampliar coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver 
organização especial.  
Desenvolvimento: A atividade consiste em colocar o líquido 
até a marcação, cuidando para não ultrapassar. Realizando 
essa atividade iremos estar estimulando a coordenação motora 
fina, a atenção compartilhada, habilidades essas fundamentais 
para o bom desempenho nas atividades escolares. 

 
PENDENTE 

26/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Brincando com os Palitos  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada.  
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma 
atividade para estimular a coordenação motora e atenção, para 
isso iremos precisar de palitos de dente ou de fósforo, folhas A 
4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos iniciar a 
nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos 
em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno 
em volta dos palitos. 
 
PENDENTE 

Objetivos 
Específicos: 

 Estabelecer vínculo terapêutico; 

 Estimular a linguagem oral funcional; 

 Estimular intenção comunicativa oral funcional; 

 Aumentar o vocabulário; 

 Adequar as funções orofaciais: mastigação e 
respiração.  
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua: São Paulo, n° 470, Bairro dos 
Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

 

Data  

3/11/2020 Paciente compareceu ao atendimento.  
 
Objetivos Terapêuticos: Desenvolver a linguagem oral e 
ampliar a narrativa oral (desenvolver diálogos narrativos mais 
complexos). 
Materiais/Recursos: Livro- carta “Puxa Conversa”. 
Descrição do Atendimento: Foi realizado a atividade livro-
carta “Puxa Conversa”, cada um deveria tirar uma carta e fazer 
a pergunta para o outro. João G. foi participativo, respondendo 
adequadamente. Quando perguntado do motivo pelo qual faltou 
na semana passada, J. respondeu que estava doente e foi no 
médico fazer exames.  
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

4/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Cinema (Curta Metragem). 
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros; Trabalhar em 
equipe; Criar, soltar a imaginação e Aumentar o nível de 
desinibição. 
Desenvolvimento: Que tal fazer um curta metragem com seu 
celular? Você será o diretor e o roteirista. Convide a família, 
escolha o tema, personagens, figurino. Pense no que você tem 
em casa, o que poderá usar. Para gravar seu vídeo use de 3 há 
5 minutos. Ensaio várias vezes, grave e exiba seu filme. 

 
PENDENTE 
 
 
 

Paciente: João Gabriel Ribeiro 
Data Nascimento: 5/05/2011 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Fga. Lara Karina Soares 
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10/11/2020 Paciente compareceu ao atendimento.  
 
Objetivos Terapêuticos: Desenvolver a linguagem oral e 
ampliar a narrativa oral (desenvolver diálogos narrativos mais 
complexos). 
Materiais/Recursos: Foi realizado o “Jogo Supermercado”. 
Descrição do Atendimento: João Gabriel foi participativo, 
porém, apresentou comportamento ansioso e com birras 
alegando que estava com muita fome e que queria fazer o 
lanche.  
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

11/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Fotos com Poses Criativas  
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina; Promover 
a socialização; Estimular a comparação de imagens ajudando 
na criatividade. 
Materiais: Celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, sofá, 
entre outros...  
Desenvolvimento: Através das imagens dos bonecos da 
cartela imitar algumas poses. Vale usar travesseiros, sofá, 
cadeira, como apoio. Convide seus familiares. Enquanto um faz 
as poses o outro fotografa, depois invertem os papéis. 
 
PENDENTE 

17/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: The Voice Home Kids  
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição. 
Integrar os participantes no universo da música. Beneficiar o 
desenvolvimento de outras linguagens. 
Material: Celular  
Desenvolvimento: Desenvolvimento: individualmente ou em 
grupo escolher uma música conhecida de seu cantor ou cantora 
favoritos para apresentar posteriormente. A família poderá 
cantar junto. 
 
PENDENTE 

24/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Caça ao Tesouro com fotos do celular  
Objetivos: Desenvolver a habilidade motora, atenção, 
concentração, memória, compreensão de ordens, associação 
de ideias. 
Material: Celular, caixa de papelão ou baú, papel sulfite, 
caneta, tesoura.  
Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um 
piquenique, um filme, um passeio, uma leitura, uma noite 
temática, um jogo de tabuleiro, entre outros... Seja criativo. 
Conversem e cheguem num acordo entre vocês. Pense bem 
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onde irá esconder o tesouro. Fotografe cada cômodo onde for 
colocar as dicas/pistas e também o cômodo onde está o 
tesouro. Após dada a partida da caça vá mostrando as fotos dos 
cômodos onde há dicas. Você pode auxiliar na leitura. Quando 
encontrar o tesouro festejam e combinem quando será sua 
paga. (Dia que será feita a atividade/presente). 
 
PENDENTE 

Objetivos 
Específicos: 

 Aprimorar a narrativa oral (estimular a organização da 

narrativa e desenvolver diálogos narrativos mais 

complexos). 

 Aprimorar mobilidade e tonicidade dos órgãos 

fonoarticulatórios: bochechas, lábios e língua; 

 Adequar as funções orofaciais: respiração e 

mastigação.  
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n°470 , Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Paciente: Joyce Manuela Pereira dos Santos 
Data Nascimento: 23/01/2008 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

 

Data  

4/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Coordenação Motora  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; Estimular a atenção sustentada;  
Estimular lateralidade 
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade 
de coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários 
caminhos e com tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado 
utilizando as duas mãos. Realizando essa atividade vamos 
estar aprimorando várias habilidades importantes para o nosso 
aprendizado. 
 
PENDENTE 

5/11/2020 Paciente compareceu ao atendimento. 
 
Objetivos Terapêuticos: Estimular a linguagem oral funcional; 
Estimular intenção comunicativa oral.  
Materiais/Recursos: Foi realizado o “Jogo Lince”.  
Descrição do Atendimento: Foi realizado o “Jogo Lince”, 
Joyce foi participativa,  porém, apresentava sonolência.  
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

12/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Cabelo Maluco – Atividade de Recorte  
Objetivos: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; 
ampliar atenção sustentada e compartilhada; Promover 
momento de interação e aprendizado. 
Desenvolvimento: A atividade consiste em realizar vários rosto 
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na folha A4 com diferentes tipos de cabelo cabelo em linha reta 
zig-zag, ondulado,essa atividade vai estimular o recorte 
ampliando a coordenação motora e uso correto da tesoura. 
Através dessa atividade vamos estar ampliando habilidades de 
uma forma prazerosa.  
 
PENDENTE 

19/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Transferência  
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Ampliar coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver 
organização especial.  
Desenvolvimento: A atividade consiste em colocar o líquido 
até a marcação, cuidando para não ultrapassar. Realizando 
essa atividade iremos estar estimulando a coordenação motora 
fina, a atenção compartilhada, habilidades essas fundamentais 
para o bom desempenho nas atividades escolares. 

 
PENDENTE 

26/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Brincando com os Palitos  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada.  
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma 
atividade para estimular a coordenação motora e atenção, para 
isso iremos precisar de palitos de dente ou de fósforo, folhas A 
4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos iniciar a 
nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos 
em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno 
em volta dos palitos. 
 
PENDENTE 

Objetivos 
Específicos: 

 Estimular a linguagem oral funcional; 

 Estimular intenção comunicativa oral funcional; 

 Minimizar a estereotipia vocal e a fala 

idiossincrática (falar repetitivas e fora do contexto); 

 Adequar as funções orofaciais: mastigação e 

respiração; 

 Desenvolver habilidades auditivas; 

 Aprimorar a organização do sistema fonológico. 
 

 

434 / 1106



 

 

AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua: São Paulo, n° 470, Bairro dos 
Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Paciente: Leonardo Assunção Martins 
Data Nascimento: 6/06/2010 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

 

 

 

Data  

3/11/2020 Paciente compareceu ao atendimento.  
 
Objetivos Terapêuticos: Ampliar a narrativa oral (desenvolver 
diálogos narrativos mais complexos).  
Materiais/Recursos: Foi realizado o “Jogo do Supermercado”. 
Descrição do Atendimento: No inicio do atendimento, foi 
realizado uma breve conversa sobre como foi o final de semana 
(a fim de se estimular memória e ampliar a narrativa oral). 
Leonardo apresentou boa intenção comunicativa, comentando o 
que fez durante o final de semana, os aplicativos de jogos 
dentre outros....  Durante o jogo foi bem participativo, interagiu 
com a terapeuta. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

4/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Cinema (Curta Metragem). 
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros; Trabalhar em 
equipe; Criar, soltar a imaginação e Aumentar o nível de 
desinibição. 
Desenvolvimento: Que tal fazer um curta metragem com seu 
celular? Você será o diretor e o roteirista. Convide a família, 
escolha o tema, personagens, figurino. Pense no que você tem 
em casa, o que poderá usar. Para gravar seu vídeo use de 3 há 
5 minutos. Ensaio várias vezes, grave e exiba seu filme. 

 
PENDENTE 

10/11/2020 Paciente compareceu ao atendimento. Atendimento realizado 
em dupla com o Bernardo.  
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Objetivos Terapêuticos: Estimular interação social, Ampliar a 
narrativa oral (desenvolver diálogos narrativos mais complexos).  
Materiais/Recursos: Foi realizado o “Jogo Pizzaria Maluca”. 
Descrição do Atendimento: No inicio do atendimento, foi 
realizado uma breve conversa sobre o que fizeram no final de 
semana (a fim de estimular interação social, memória e ampliar 
a narrativa oral). Leonardo apresentou boa intenção 
comunicativa, comentando o que fez durante o final de semana.  
Durante o jogo foi bem participativo, interagiu com o colega e 
com a terapeuta. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

11/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Fotos com Poses Criativas  
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina; Promover 
a socialização; Estimular a comparação de imagens ajudando 
na criatividade. 
Materiais: Celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, sofá, 
entre outros...  
Desenvolvimento: Através das imagens dos bonecos da 
cartela imitar algumas poses. Vale usar travesseiros, sofá, 
cadeira, como apoio. Convide seus familiares. Enquanto um faz 
as poses o outro fotografa, depois invertem os papéis. 
 
PENDENTE 

17/11/2020  Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: The Voice Home Kids  
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição. 
Integrar os participantes no universo da música. Beneficiar o 
desenvolvimento de outras linguagens. 
Material: Celular  
Desenvolvimento: Desenvolvimento: individualmente ou em 
grupo escolher uma música conhecida de seu cantor ou cantora 
favoritos para apresentar posteriormente. A família poderá 
cantar junto. 
 
PENDENTE 

24/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Caça ao Tesouro com fotos do celular  
Objetivos: Desenvolver a habilidade motora, atenção, 
concentração, memória, compreensão de ordens, associação 
de ideias. 
Material: Celular, caixa de papelão ou baú, papel sulfite, 
caneta, tesoura.  
Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um 
piquenique, um filme, um passeio, uma leitura, uma noite 
temática, um jogo de tabuleiro, entre outros... Seja criativo. 
Conversem e cheguem num acordo entre vocês. Pense bem 
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onde irá esconder o tesouro. Fotografe cada cômodo onde for 
colocar as dicas/pistas e também o cômodo onde está o 
tesouro. Após dada a partida da caça vá mostrando as fotos dos 
cômodos onde há dicas. Você pode auxiliar na leitura. Quando 
encontrar o tesouro festejam e combinem quando será sua 
paga. (Dia que será feita a atividade/presente). 
 
PENDENTE 

Objetivos 
Específicos: 

 Trabalhar Motricidade Orofacial (aprimorar mobilidade 

e tonicidade dos órgãos fonoarticulatórios: lábios e 

língua); 

 Adequar as funções orofaciais: respiração e 

mastigação;  

 Ampliar a narrativa oral (desenvolver diálogos 

narrativos mais complexos).  
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua: São Paulo, n° 470 , Bairro dos 
Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Paciente: Lucas Eduardo Vargas Dornelles 

Data Nascimento: 4/05/2005 

Mês: Novembro/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

 

 

 

Data  

3/11/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL – não compareceu 

4/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Cinema (Curta Metragem). 
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros; Trabalhar em 
equipe; Criar, soltar a imaginação e Aumentar o nível de 
desinibição. 
Desenvolvimento: Que tal fazer um curta metragem com seu 
celular? Você será o diretor e o roteirista. Convide a família, 
escolha o tema, personagens, figurino. Pense no que você tem 
em casa, o que poderá usar. Para gravar seu vídeo use de 3 há 
5 minutos. Ensaio várias vezes, grave e exiba seu filme. 

 
PENDENTE 

10/11/2020 Paciente compareceu ao atendimento.  
 
Objetivos Terapêuticos: Estimular trocas de turno 
comunicativa; Trabalhar a ampliação da linguagem oral.  
Materiais/Recursos: Atividade “Adivinhando desenhos”. 
Descrição do Atendimento: Nesta atividade, o Lucas Eduardo 
juntamente com a terapeuta realizaram desenhos e depois cada 
um deveria dar pistas para o outro adivinhar qual era o 
desenho. Lucas foi bem participativo.  
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

11/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
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Atividade: Fotos com Poses Criativas  
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina; Promover 
a socialização; Estimular a comparação de imagens ajudando 
na criatividade. 
Materiais: Celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, sofá, 
entre outros...  
Desenvolvimento: Através das imagens dos bonecos da 
cartela imitar algumas poses. Vale usar travesseiros, sofá, 
cadeira, como apoio. Convide seus familiares. Enquanto um faz 
as poses o outro fotografa, depois invertem os papéis. 
 
PENDENTE 

17/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: The Voice Home Kids  
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição. 
Integrar os participantes no universo da música. Beneficiar o 
desenvolvimento de outras linguagens. 
Material: Celular  
Desenvolvimento: Desenvolvimento: individualmente ou em 
grupo escolher uma música conhecida de seu cantor ou cantora 
favoritos para apresentar posteriormente. A família poderá 
cantar junto. 
 
PENDENTE 

24/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Caça ao Tesouro com fotos do celular  
Objetivos: Desenvolver a habilidade motora, atenção, 
concentração, memória, compreensão de ordens, associação 
de ideias. 
Material: Celular, caixa de papelão ou baú, papel sulfite, 
caneta, tesoura.  
Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um 
piquenique, um filme, um passeio, uma leitura, uma noite 
temática, um jogo de tabuleiro, entre outros... Seja criativo. 
Conversem e cheguem num acordo entre vocês. Pense bem 
onde irá esconder o tesouro. Fotografe cada cômodo onde for 
colocar as dicas/pistas e também o cômodo onde está o 
tesouro. Após dada a partida da caça vá mostrando as fotos dos 
cômodos onde há dicas. Você pode auxiliar na leitura. Quando 
encontrar o tesouro festejam e combinem quando será sua 
paga. (Dia que será feita a atividade/presente). 
 
PENDENTE 

Objetivos 
Específicos: 

 Estimular trocas de turno comunicativa (interação 

social); 

 Trabalhar a ampliação da linguagem oral 

(desenvolver diálogos narrativos mais complexos); 
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 Estimular iniciativa nas interações sociais; 

 Adequar entonação vocal. 

 Trabalhar Motricidade Orofacial (aprimorar mobilidade 

e tonicidade dos órgãos fonoarticulatórios: lábios e 

língua); 

 Adequar as funções orofaciais: respiração, sucção e  

mastigação.  
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua: São Paulo, n° 470, Bairro dos 
Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

 

 

Data  

2/11/2020  Feriado Nacional  

4/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: “Sem os nossos olhos, não conseguimos ver o 
mundo”.  
Objetivos: Estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar 
a interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o 
órgão responsável pela visão e sua importância em nossas 
vidas.  
Material/Estratégia: Uma tampa de caixa de papelão e 
canetinha.  
Desenvolvimento: Após a família terá que fazer dois furos na 
caixa, para as crianças colocarem as mãos e desta forma os 
pais pediram para as crianças desenharem os olhos, o nariz e a 
boca. Logo após mostrar para a criança como ficou o seu 
desenho. É importante que a criança perceba que sem 
enxergarmos é difícil identificarmos os lugares certinho dos 
órgãos. Que precisamos enxergar, ver as coisas para podermos 

identificá-las. 
 
PENDENTE 

9/11/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL – não compareceu 

11/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Identificando no nosso dia a dia a forma geométrica 
quadrado.  

Paciente: Luciana Algaza Fuentes 

Data Nascimento: 29/05/2015 

Mês: Novembro/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 
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Objetivos: Identificar que as formas geométricas estão 
presentes no ambiente a qual vivemos e que fazem parte do 
nosso cotidiano; Identificar e nomear a forma geométrica 
(quadrado), percebendo suas características. 
Material/Estratégia: Objetos da casa que possuem a forma 
geométrica quadrado. 
Desenvolvimento: Pedir para a criança identificar objetos em 
seu lar que lembrem a forma geométrica quadrado. 
 
PENDENTE 

16/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Identificando a forma geométrica círculo no nosso 
dia a dia.   
Objetivos: Identificar que as formas geométricas estão 
presentes no ambiente a qual vivemos e que fazem parte do 
nosso cotidiano; identificar e nomear a forma geométrica 
(circulo), percebendo suas características.  
Material/Estratégia: Identificar objetos da casa que possuem a 
forma geométrica circulo.  
Desenvolvimento: Com o auxílio de um adulto, identificar, 
reconhecer objetos, alimentos em seu lar que lembrem a forma 
geométrica círculo. 
 
PENDENTE 

23/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Dobradura Chapéu de Soldado  
Objetivos: Identificar que as formas geométricas estão 
presentes no ambiente a qual vivemos e que fazem parte do 
nosso cotidiano; identificar e nomear a forma geométrica 
(triângulo), percebendo suas características. 
Material/Estratégia: Folha sulfite ou folha de revista/jornal 
Desenvolvimento: A proposta é que a criança perceba que as 
formas geométricas fazem parte do nosso dia a dia e que 
identifiquem objetos em sua casa que tenham a forma 
geométrica triângulo. Após iremos fazer uma dobradura do 
chapéu do soldado com a folha sulfite ou folha de jornal/revista 
 
PENDENTE 

30/11/2020 Equipe se encontra realizando as devolutivas dos atendimentos 
referente a este ano!  
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua: São Paulo, n° 470, Bairro dos 
Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Paciente: Mathias Becker Niechel  

Data Nascimento: 06/02/2014 

Mês: Novembro/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

 

 

Data  

4/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: “Sem os nossos olhos, não conseguimos ver o 
mundo”.  
Objetivos: Estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar 
a interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o 
órgão responsável pela visão e sua importância em nossas 
vidas.  
Material/Estratégia: Uma tampa de caixa de papelão e 
canetinha.  
Desenvolvimento: Após a família terá que fazer dois furos na 
caixa, para as crianças colocarem as mãos e desta forma os 
pais pediram para as crianças desenharem os olhos, o nariz e a 
boca. Logo após mostrar para a criança como ficou o seu 
desenho. É importante que a criança perceba que sem 
enxergarmos é difícil identificarmos os lugares certinho dos 
órgãos. Que precisamos enxergar, ver as coisas para podermos 

identificá-las. 
 
PENDENTE 

5/11/2020 Paciente compareceu ao atendimento. 
 
Objetivos Terapêuticos: Aumentar o vocabulário e Aprimorar a 
narrativa oral.  
Materiais/Recursos: Foi realizado o “Jogo Quem Sou?”.  
Descrição do Atendimento: Foi realizado o “Jogo Quem 
Sou?”, Mathias foi participativo, porém, apresentou 
comportamento agitado e em alguns momentos ficou disperso 
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precisando ser pontuado.  
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

12/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Identificando no nosso dia a dia a forma geométrica 
quadrado.  
Objetivos: Identificar que as formas geométricas estão 
presentes no ambiente a qual vivemos e que fazem parte do 
nosso cotidiano; Identificar e nomear a forma geométrica 
(quadrado), percebendo suas características. 
Material/Estratégia: Objetos da casa que possuem a forma 
geométrica quadrado. 
Desenvolvimento: Pedir para a criança identificar objetos em 
seu lar que lembrem a forma geométrica quadrado. 
 
PENDENTE 

19/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Identificando a forma geométrica círculo no nosso 
dia a dia.   
Objetivos: Identificar que as formas geométricas estão 
presentes no ambiente a qual vivemos e que fazem parte do 
nosso cotidiano; identificar e nomear a forma geométrica 
(circulo), percebendo suas características.  
Material/Estratégia: Identificar objetos da casa que possuem a 
forma geométrica circulo.  
Desenvolvimento: Com o auxílio de um adulto, identificar, 
reconhecer objetos, alimentos em seu lar que lembrem a forma 
geométrica círculo. 
 
PENDENTE 

26/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Dobradura Chapéu de Soldado  
Objetivos: Identificar que as formas geométricas estão 
presentes no ambiente a qual vivemos e que fazem parte do 
nosso cotidiano; identificar e nomear a forma geométrica 
(triângulo), percebendo suas características. 
Material/Estratégia: Folha sulfite ou folha de revista/jornal 
Desenvolvimento: A proposta é que a criança perceba que as 
formas geométricas fazem parte do nosso dia a dia e que 
identifiquem objetos em sua casa que tenham a forma 
geométrica triângulo. Após iremos fazer uma dobradura do 
chapéu do soldado com a folha sulfite ou folha de jornal/revista 
 
PENDENTE 

Objetivos 
Específicos: 

 Aprimorar a narrativa oral; 

 Aprimorar a organização do sistema 
fonológico. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua: São Paulo, n° 470, Bairro dos 
Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Paciente: Miguel Fernando Ferraz 

Data Nascimento: 01/09/2015 

Mês: Novembro/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

 

 

 

Data  

4/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Coordenação Motora  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; Estimular a atenção sustentada;  
Estimular lateralidade 
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade 
de coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários 
caminhos e com tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado 
utilizando as duas mãos. Realizando essa atividade vamos 
estar aprimorando várias habilidades importantes para o nosso 
aprendizado. 
 
PENDENTE 

6/11/2020 Paciente compareceu ao atendimento presencial. 
 
Objetivos Terapêuticos: Aumentar o vocabulário, Ampliar a 
narrativa oral (desenvolver diálogos narrativos mais complexos).  
Materiais/Recursos: Jogo Pizza Maluca  
Descrição do Atendimento: Foi realizado o Jogo Pizza 
Maluca. Miguel foi bem participativo.  
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

13/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Cabelo Maluco – Atividade de Recorte  
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Objetivos: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; 
ampliar atenção sustentada e compartilhada; Promover 
momento de interação e aprendizado. 
Desenvolvimento: A atividade consiste em realizar vários rosto 
na folha A4 com diferentes tipos de cabelo cabelo em linha reta 
zig-zag, ondulado,essa atividade vai estimular o recorte 
ampliando a coordenação motora e uso correto da tesoura. 
Através dessa atividade vamos estar ampliando habilidades de 
uma forma prazerosa.  
 
PENDENTE 

20/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Transferência  
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Ampliar coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver 
organização especial.  
Desenvolvimento: A atividade consiste em colocar o líquido 
até a marcação, cuidando para não ultrapassar. Realizando 
essa atividade iremos estar estimulando a coordenação motora 
fina, a atenção compartilhada, habilidades essas fundamentais 
para o bom desempenho nas atividades escolares. 

 
PENDENTE 

27/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Brincando com os Palitos  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada.  
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma 
atividade para estimular a coordenação motora e atenção, para 
isso iremos precisar de palitos de dente ou de fósforo, folhas A 
4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos iniciar a 
nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos 
em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno 
em volta dos palitos. 
 
PENDENTE 

Objetivos 
Específicos: 

 Aprimorar a organização do sistema fonológico; 

 Aumentar o vocabulário; 

 Trabalhar restrição alimentar.   
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua: São Paulo, n°470 , Bairro dos 
Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Paciente: Pedro Yohan  

Data Nascimento:  

Mês: Novembro/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

 

 

 

Data  

2/11/2020  Feriado Nacional  

4/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: “Sem os nossos olhos, não conseguimos ver o 
mundo”.  
Objetivos: Estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar 
a interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o 
órgão responsável pela visão e sua importância em nossas 
vidas.  
Material/Estratégia: Uma tampa de caixa de papelão e 
canetinha.  
Desenvolvimento: Após a família terá que fazer dois furos na 
caixa, para as crianças colocarem as mãos e desta forma os 
pais pediram para as crianças desenharem os olhos, o nariz e a 
boca. Logo após mostrar para a criança como ficou o seu 
desenho. É importante que a criança perceba que sem 
enxergarmos é difícil identificarmos os lugares certinho dos 
órgãos. Que precisamos enxergar, ver as coisas para podermos 

identificá-las. 
 
PENDENTE 

9/11/2020  Paciente compareceu ao atendimento. 
 
Objetivos Terapêuticos: Estimular a linguagem oral, Estimular 
intenção comunicativa verbal, Aumentar o vocabulário, 
Trabalhar os órgãos fonoarticulatórios (mobilidade e tonicidade 
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de lábios e de língua). 
Materiais/Recursos: Foi realizado o Jogo Dominó (escolha do 
paciente) e Exercícios de M.O 
Descrição do Atendimento: Pedro foi bem participativo, 
interagiu com a terapeuta, apresentou intenção comunicativa 
verbal ao pedir para escolher um jogo. Foi realizado 
combinados: iriamos jogar o Dominó (escolha do paciente) e 
após iriamos fazer a brincadeira “Ensinando o Espelho a fazer 
caretas” (realizando os exercícios de Motricidade Orofacial). 
Durante o jogo foi trabalhado momento de espera “agora é a 
minha vez, agora é a sua vez”, atenção/concentração e 
estimulado as cores. Os exercícios de mobilidade e tonicidade 
foi realizado de forma lúdica, terapeuta contou uma história e 
realizaram de frente ao espelho. Pedro demonstrou interesse e 
realizou, porém, quando percebia que estava com dificuldades 
de realizar algum exercício, apresentava recusa para continuar.  
ATENDIMENTO PRESENCIAL  

11/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Identificando no nosso dia a dia a forma geométrica 
quadrado.  
Objetivos: Identificar que as formas geométricas estão 
presentes no ambiente a qual vivemos e que fazem parte do 
nosso cotidiano; Identificar e nomear a forma geométrica 
(quadrado), percebendo suas características. 
Material/Estratégia: Objetos da casa que possuem a forma 
geométrica quadrado. 
Desenvolvimento: Pedir para a criança identificar objetos em 
seu lar que lembrem a forma geométrica quadrado. 
 
PENDENTE 

16/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Identificando a forma geométrica círculo no nosso 
dia a dia.   
Objetivos: Identificar que as formas geométricas estão 
presentes no ambiente a qual vivemos e que fazem parte do 
nosso cotidiano; identificar e nomear a forma geométrica 
(circulo), percebendo suas características.  
Material/Estratégia: Identificar objetos da casa que possuem a 
forma geométrica circulo.  
Desenvolvimento: Com o auxílio de um adulto, identificar, 
reconhecer objetos, alimentos em seu lar que lembrem a forma 
geométrica círculo. 
 
PENDENTE 

23/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Dobradura Chapéu de Soldado  
Objetivos: Identificar que as formas geométricas estão 
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presentes no ambiente a qual vivemos e que fazem parte do 
nosso cotidiano; identificar e nomear a forma geométrica 
(triângulo), percebendo suas características. 
Material/Estratégia: Folha sulfite ou folha de revista/jornal 
Desenvolvimento: A proposta é que a criança perceba que as 
formas geométricas fazem parte do nosso dia a dia e que 
identifiquem objetos em sua casa que tenham a forma 
geométrica triângulo. Após iremos fazer uma dobradura do 
chapéu do soldado com a folha sulfite ou folha de jornal/revista 
 
PENDENTE 

30/11/2020 Equipe se encontra realizando as devolutivas dos atendimentos 
referente a este ano!  

Objetivos 
Específicos: 

 Estimular a linguagem oral (compreensão); 

 Estimular intenção comunicativa oral; 

 Aumentar o vocabulário; 

 Desenvolver a narrativa oral;  

 Aprimorar a organização do sistema fonológico. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua: São Paulo, n° 470 , Bairro dos 
Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Paciente: Samuel da Silva  

Data Nascimento: 05/12/2014 

Mês: Novembro/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

 

 

 

Data  

4/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: “Sem os nossos olhos, não conseguimos ver o 
mundo”.  
Objetivos: Estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar 
a interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o 
órgão responsável pela visão e sua importância em nossas 
vidas.  
Material/Estratégia: Uma tampa de caixa de papelão e 
canetinha.  
Desenvolvimento: Após a família terá que fazer dois furos na 
caixa, para as crianças colocarem as mãos e desta forma os 
pais pediram para as crianças desenharem os olhos, o nariz e a 
boca. Logo após mostrar para a criança como ficou o seu 
desenho. É importante que a criança perceba que sem 
enxergarmos é difícil identificarmos os lugares certinho dos 
órgãos. Que precisamos enxergar, ver as coisas para podermos 

identificá-las. 
 
PENDENTE 

6/11/2020 Paciente compareceu ao atendimento. 
 
Objetivos Terapêuticos: Aumentar o vocabulário e Aprimorar a 
narrativa oral (desenvolver diálogos narrativos mais complexos). 
Materiais/Recursos: Foi utilizado o “Jogo Pizzaria Maluca” 
Descrição do Atendimento: Foi participativo, interagiu com a 
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terapeuta, apresentou intenção comunicativa verbal.  
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

13/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Identificando no nosso dia a dia a forma geométrica 
quadrado.  
Objetivos: Identificar que as formas geométricas estão 
presentes no ambiente a qual vivemos e que fazem parte do 
nosso cotidiano; Identificar e nomear a forma geométrica 
(quadrado), percebendo suas características. 
Material/Estratégia: Objetos da casa que possuem a forma 
geométrica quadrado. 
Desenvolvimento: Pedir para a criança identificar objetos em 
seu lar que lembrem a forma geométrica quadrado. 
 
PENDENTE 

20/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Identificando a forma geométrica círculo no nosso 
dia a dia.   
Objetivos: Identificar que as formas geométricas estão 
presentes no ambiente a qual vivemos e que fazem parte do 
nosso cotidiano; identificar e nomear a forma geométrica 
(circulo), percebendo suas características.  
Material/Estratégia: Identificar objetos da casa que possuem a 
forma geométrica circulo.  
Desenvolvimento: Com o auxílio de um adulto, identificar, 
reconhecer objetos, alimentos em seu lar que lembrem a forma 
geométrica círculo. 
 
PENDENTE 

27/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Dobradura Chapéu de Soldado  
Objetivos: Identificar que as formas geométricas estão 
presentes no ambiente a qual vivemos e que fazem parte do 
nosso cotidiano; identificar e nomear a forma geométrica 
(triângulo), percebendo suas características. 
Material/Estratégia: Folha sulfite ou folha de revista/jornal 
Desenvolvimento: A proposta é que a criança perceba que as 
formas geométricas fazem parte do nosso dia a dia e que 
identifiquem objetos em sua casa que tenham a forma 
geométrica triângulo. Após iremos fazer uma dobradura do 
chapéu do soldado com a folha sulfite ou folha de jornal/revista 
 
PENDENTE 

Objetivos 
Específicos: 

 Aumentar o vocabulário; 

 Aprimorar a narrativa oral; 

 Aprimorar organização do sistema fonológico.       
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua: São Paulo, n° 470 , Bairro dos 
Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Paciente: Sofia Taborda do Amaral 
Data Nascimento: 22/10/2009 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

 

 

Data  

3/11/2020 Paciente compareceu ao atendimento presencial.  
 
Objetivos Terapêuticos: Trabalhar a linguagem oral 
(compreensão) e Intenção comunicativa oral.  
Materiais/Recursos: Foi realizado o “Jogo da Memória” 
Descrição do Atendimento: Sofia não interagiu com a 
terapeuta, respondendo apenas o necessário, tempo de latência 
aumentado. Resistente em muitos momentos para realizar a 
atividade. Apresentou em alguns momentos risadas fora do 
contexto. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

4/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Coordenação Motora  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; Estimular a atenção sustentada;  
Estimular lateralidade 
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade 
de coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários 
caminhos e com tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado 
utilizando as duas mãos. Realizando essa atividade vamos 
estar aprimorando várias habilidades importantes para o nosso 
aprendizado. 
 
PENDENTE 

10/11/2020 Paciente compareceu ao atendimento presencial.  
 
Objetivos Terapêuticos: Trabalhar a linguagem oral 
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(compreensão) e Intenção comunicativa oral.  
Materiais/Recursos: Jogo Quebra-Cabeça “Onde Vivem os 
Animais”?  
Descrição do Atendimento: Sofia não interagiu com a 
terapeuta, respondendo apenas o necessário, tempo de latência 
aumentado. Resistente em muitos momentos para realizar a 
atividade. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

11/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Cabelo Maluco – Atividade de Recorte  
Objetivos: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; 
ampliar atenção sustentada e compartilhada; Promover 
momento de interação e aprendizado. 
Desenvolvimento: A atividade consiste em realizar vários rosto 
na folha A4 com diferentes tipos de cabelo cabelo em linha reta 
zig-zag, ondulado,essa atividade vai estimular o recorte 
ampliando a coordenação motora e uso correto da tesoura. 
Através dessa atividade vamos estar ampliando habilidades de 
uma forma prazerosa.  
 
PENDENTE 

17/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Transferência  
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Ampliar coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver 
organização especial.  
Desenvolvimento: A atividade consiste em colocar o líquido 
até a marcação, cuidando para não ultrapassar. Realizando 
essa atividade iremos estar estimulando a coordenação motora 
fina, a atenção compartilhada, habilidades essas fundamentais 
para o bom desempenho nas atividades escolares. 

 
PENDENTE 

18/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Transferência  
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Ampliar coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver 
organização especial.  
Desenvolvimento: A atividade consiste em colocar o líquido 
até a marcação, cuidando para não ultrapassar. Realizando 
essa atividade iremos estar estimulando a coordenação motora 
fina, a atenção compartilhada, habilidades essas fundamentais 
para o bom desempenho nas atividades escolares. 

 
PENDENTE 

24/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
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Atividade: Brincando com os Palitos  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada.  
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma 
atividade para estimular a coordenação motora e atenção, para 
isso iremos precisar de palitos de dente ou de fósforo, folhas A 
4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos iniciar a 
nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos 
em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno 
em volta dos palitos. 
 
PENDENTE 

Objetivos 
Específicos: 

 Trabalhar a linguagem oral (compreensão); 

 Intenção comunicativa oral; 

 Aumentar o vocabulário; 

 Ampliar a narrativa oral (desenvolver diálogos 
narrativos mais complexos); 

 Aprimorar a organização do sistema fonológico.      
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua: São Paulo, n° , Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Paciente: Victor Hugo Vaz 

Data Nascimento: 10/08/2010  

Mês: Novembro/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

 

 

 

Data  

2/11/2020  Feriado Nacional  

4/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Cinema (Curta Metragem). 
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros; Trabalhar em 
equipe; Criar, soltar a imaginação e Aumentar o nível de 
desinibição. 
Desenvolvimento: Que tal fazer um curta metragem com seu 
celular? Você será o diretor e o roteirista. Convide a família, 
escolha o tema, personagens, figurino. Pense no que você tem 
em casa, o que poderá usar. Para gravar seu vídeo use de 3 há 
5 minutos. Ensaio várias vezes, grave e exiba seu filme. 

 
PENDENTE 

9/11/2020 Paciente compareceu ao atendimento. Atendimento realizado  
em dupla com o Gustavo.  
 
Objetivos Terapêuticos: Estimular interação social, Trabalhar 
leitura e escrita.  
Materiais/Recursos: Foi realizado o “Jogo da Forca” 
Descrição do Atendimento: Neste atendimento foi realizado o 
Jogo da Forca. Victor Hugo foi bem participativo, interagiu com 
a terapeuta e com o colega.  
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

11/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
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Atividade: Fotos com Poses Criativas  
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina; Promover 
a socialização; Estimular a comparação de imagens ajudando 
na criatividade. 
Materiais: Celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, sofá, 
entre outros...  
Desenvolvimento: Através das imagens dos bonecos da 
cartela imitar algumas poses. Vale usar travesseiros, sofá, 
cadeira, como apoio. Convide seus familiares. Enquanto um faz 
as poses o outro fotografa, depois invertem os papéis. 
 
PENDENTE 

16/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: The Voice Home Kids  
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição. 
Integrar os participantes no universo da música. Beneficiar o 
desenvolvimento de outras linguagens. 
Material: Celular  
Desenvolvimento: Desenvolvimento: individualmente ou em 
grupo escolher uma música conhecida de seu cantor ou cantora 
favoritos para apresentar posteriormente. A família poderá 
cantar junto. 
 
PENDENTE 

23/11/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Caça ao Tesouro com fotos do celular  
Objetivos: Desenvolver a habilidade motora, atenção, 
concentração, memória, compreensão de ordens, associação 
de ideias. 
Material: Celular, caixa de papelão ou baú, papel sulfite, 
caneta, tesoura.  
Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um 
piquenique, um filme, um passeio, uma leitura, uma noite 
temática, um jogo de tabuleiro, entre outros... Seja criativo. 
Conversem e cheguem num acordo entre vocês. Pense bem 
onde irá esconder o tesouro. Fotografe cada cômodo onde for 
colocar as dicas/pistas e também o cômodo onde está o 
tesouro. Após dada a partida da caça vá mostrando as fotos dos 
cômodos onde há dicas. Você pode auxiliar na leitura. Quando 
encontrar o tesouro festejam e combinem quando será sua 
paga. (Dia que será feita a atividade/presente). 
 
PENDENTE 

30/11/2020 Equipe se encontra realizando as devolutivas dos atendimentos 
referente a este ano!  

Objetivos 
Específicos: 

 Aprimorar a narrativa oral (desenvolver diálogos 
narrativos mais complexos); 

 Aprimorar mobilidade e tonicidade dos órgãos 
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fonoarticulatórios: lábios e língua; 

 Adequar as funções orofaciais: respiração e 
mastigação.  
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

RELATÓRIO MENSAL – NOVEMBRO/2020 
Psicóloga Mariana Faturi 

 
 

Usuário: Guilherme Bonifacio Grisard 

Data Nascimento: 13/05/2006 

Mês: Novembro/2020 

Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 

 

 

Data   

06/11/20 Objetivos: trabalhar autonomia, iniciativa e noção espaço 
temporal 
 
Material utilizado: jogo de sequência lógica e jogo de perguntas 
 
Resultados: Guilherme está apresentando mais iniciativa e tem 
boa noção espaço temporal, tem um cognitivo bom mas ainda 
apresenta bastante apatia e inibição. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

11/11/20 Atividade: Fotos com poses criativas 
 
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. 
Promover a socialização.  
Estimular a comparação de imagens ajudando na criatividade. 
 
Materiais: celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, sofá, entre 
outros... Desenvolvimento: Através das imagens dos bonecos da 
cartela imitar algumas poses. Vale usar travesseiros, sofá, 
cadeira, como apoio. Convide seus familiares.  Enquanto um faz 
as poses o outro fotografa, depois invertem os papéis. 
 
PENDENTE 

20/11/20 Vídeo: The voice home kids. 
 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. 
Diminuir a desinibição.  
Integrar os participantes no universo da música.  
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Beneficiar o desenvolvimento de outras linguagens. 
 
Material: celular. 
 
Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma 
música conhecida de seu cantor ou cantora favoritos para 
apresentar posteriormente. A família poderá cantar junto. 
 
PENDENTE 

27/11/20 Atividade: Caça ao tesouro 
 
Objetivos: Encontrar o tesouro escondido, compartilhando pistas 
e informações com outros participantes.  
Desenvolver a habilidade motora, atenção, concentração, 
memória, compreensão de ordens, associação de ideias. 
 
Materiais: celular, caixa de papelão ou baú, papel sulfite, caneta, 
tesoura. 
 
Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um 
piquenique, um filme, um passeio, uma leitura, uma noite 
temática, um jogo de tabuleiro, entre outros.Seja criativo. 
Conversem e cheguem num acordo entre vocês. Pense bem 
onde irá esconder o tesouro. 
Fotografe cada cômodo onde for colocar as dicas/pistas e 
também o cômodo onde está o tesouro.  
Após dada a partida da caça vá mostrando as fotos dos cômodos 
onde há dicas. Você pode auxiliar na leitura. 
Quando encontrar o tesouro festejam e combinem quando será 
sua paga. (Dia que será feita a atividade/presente). 
 
PENDENTE 

 

 

Objetivos terapêuticos: 

 Focar no diálogo, a fim de que ele possa compreender melhor sobre si e 

ampliar suas noções de mundo;  

 Desenvolver flexibilidade cognitiva;  

 Ampliar habilidades sociais (formas de se portar nos variados contextos, 

reconhecer os limites das relações, etc). 

 Desenvolver autonomia e iniciativa 

 

 

 

459 / 1106



 

 

 

AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 

 

Usuário: Bernardo Rey Portnoi 

Data Nascimento: 08/03/2006 

Mês: Novembro/2020 

Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 

 

 

 

Data   

03/11/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL O usuário não compareceu. 

04/11/20 Vídeo: Cinema (curta metragem) 
 
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros 
Trabalhar em equipe 
Criar, soltar a imaginação e aumentar o nível de desinibição. 
 
Desenvolvimento: Pense no que você tem em casa, o que poderá 
usar. Para gravar seu vídeo use de 3 há 5 minutos. Ensaio várias 
vezes, grave e exiba seu filme. 
 
PENDENTE. 

10/11/20 Atividade: Fotos com poses criativas 
 
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. 
Promover a socialização.  
Estimular a comparação de imagens ajudando na criatividade. 
 
Materiais: celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, sofá, entre 
outros... Desenvolvimento: Através das imagens dos bonecos da 
cartela imitar algumas poses. Vale usar travesseiros, sofá, 
cadeira, como apoio. Convide seus familiares.  Enquanto um faz 
as poses o outro fotografa, depois invertem os papéis. 
 
PENDENTE 
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17/11/20 Vídeo: The voice home kids. 
 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. 
Diminuir a desinibição.  
Integrar os participantes no universo da música.  
Beneficiar o desenvolvimento de outras linguagens. 
 
Material: celular. 
 
Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma 
música conhecida de seu cantor ou cantora favoritos para 
apresentar posteriormente. A família poderá cantar junto. 
 
PENDENTE 

24/11/20 Atividade: Caça ao tesouro 
 
Objetivos: Encontrar o tesouro escondido, compartilhando pistas 
e informações com outros participantes.  
Desenvolver a habilidade motora, atenção, concentração, 
memória, compreensão de ordens, associação de ideias. 
 
Materiais: celular, caixa de papelão ou baú, papel sulfite, caneta, 
tesoura. 
 
Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um 
piquenique, um filme, um passeio, uma leitura, uma noite 
temática, um jogo de tabuleiro, entre outros.Seja criativo. 
Conversem e cheguem num acordo entre vocês. Pense bem 
onde irá esconder o tesouro. 
Fotografe cada cômodo onde for colocar as dicas/pistas e 
também o cômodo onde está o tesouro.  
Após dada a partida da caça vá mostrando as fotos dos cômodos 
onde há dicas. Você pode auxiliar na leitura. 
Quando encontrar o tesouro festejam e combinem quando será 
sua paga. (Dia que será feita a atividade/presente). 
 
PENDENTE 

 

Objetivos terapêuticos: 

 Focar no diálogo, a fim de que ele possa compreender melhor sobre si e 

ampliar suas noções de mundo;  

 Aprimorar a capacidade cognitiva;  

 Ampliar habilidades sociais (formas de se portar, reconhecer os limites das 

relações, etc). 

 Trabalhar questões pertinentes à adolescência (sexualidade e 

desenvolvimento) 

 Trabalhar auto eficácia (autoestima 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 

 

Usuário: D’Alessandro Dias Minuto 

Data Nascimento: 20/04/2010 

Mês: novembro/2020 

Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 

 

 

Data   

04/11/20 Atividade: Coordenação motora  
 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; 
Estimular a atenção sustentada.  
Estimular lateralidade  
 
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade 
de coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários 
caminhos e com tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado 
utilizando as duas mãos. Realizando essa atividade vamos estar 
aprimorando várias habilidades importantes para o nosso 
aprendizado. 
 
PENDENTE 

06/11/20 Objetivos: desenvolver atenção compartilhada, desenvolver 
habilidades básicas de autonomia, modificar comportamentos 
inadequados e trabalhar interação social. 
 
Material utilizado: massinha de modelar, papel e caneta para 
desenhos 
 
Resultados: o usuário está com comportamentos mais 
satisfatórios, interagindo de outra forma, percebendo que há 
outra pessoa e que pode desenvolver uma atividade em conjunto. 
Balbucia bastante durante o atendimento, tentando se comunicar 
e consegue demonstrar felicidade. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
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13/11/20 Atividade: cabelo maluco 
OBJETIVOS: Estimular o recorte; desenvolver motricidade fina; 
ampliar atenção sustentada e compartilhada; promover 
momento de interação e aprendizado.  
 
DESENVOLVIMENTO: A atividade consiste em realizar vários 
rostos na folha A 4 com diferentes tipos de cabelo em linha reta 
zig-zag, ondulado, essa atividade vai estimular o recorte 
ampliando a coordenação motora e uso correto da tesoura. 
Através dessa atividade vamos estar ampliando habilidades de 
uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de vocês com o 
resultado dos recortes que fizeram em casa. 
 
PENDENTE 

20/11/20 Atividade: Transferência  
 
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Ampliar coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver organização especial.  
 
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade 
de Transferência, onde cada usuário deverá ter uma jarra grande 
com liquido e três recipientes menores com diferentes 
marcações. A atividade consiste em colocar o líquido até a 
marcação, cuidando para não ultrapassar. Realizando essa 
atividade iremos estar estimulando a coordenação motora fina, a 
atenção compartilhada, habilidades essas fundamentais para o 
bom desempenho nas atividades escolares. 
PENDENTE 

27/11/20 Atividade: Brincando com palitos 
 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
 
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade 
para estimular a coordenação motora e atenção, para isso 
iremos precisar de palitos de dente ou de fósforo, folhas A 4 e 
canetinhas. Após ter organizado o material iremos iniciar a 
nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos 
em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno 
em volta dos palitos. 
 
PENDENTE 

 

Objetivos terapêuticos: 

 Desenvolver atenção compartilhada; 

 Criar habilidades sociais básicas de interação 

 Desenvolver noções do ambiente 
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Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
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Relatório Mensal 

 

Usuário: Daniel Victor Pires Pereira 

Data Nascimento: 19/03/2008 

Mês: Novembro/2020 

Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 

 

 

Data   

04/11/20 Atividade: Cinema 
 
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros, trabalhar em equipe, 
Criar, soltar a imaginação e aumentar o nível de desinibição. 
 
Desenvolvimento: Convide a família, escolha o tema, 
personagens, figurino. Pense no que você tem em casa, o que 
poderá usar. Para gravar seu vídeo use de 3 há 5 minutos. Ensaio 
várias vezes, grave e exiba seu filme. 
PENDENTE 

06/11/20 Objetivo: trabalhar habilidades básicas de interação e autonomia 
 
Material utilizado: cartas de pensamentos 
 
Resultados: Daniel não focou em um assunto só, se dispersa 
mentalmente com certa facilidade. Porém consegue manter uma 
conversa mais ou menos contextualizada. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

13/11/20 Atividade: Fotos com poses criativas 
 
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. 
Promover a socialização.  
Estimular a comparação de imagens ajudando na criatividade. 
 
Materiais: celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, sofá, entre 
outros... Desenvolvimento: Através das imagens dos bonecos da 
cartela imitar algumas poses. Vale usar travesseiros, sofá, 
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cadeira, como apoio. Convide seus familiares.  Enquanto um faz 
as poses o outro fotografa, depois invertem os papéis. 
PENDENTE 

20/11/20 Vídeo: The voice home kids. 
 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. 
Diminuir a desinibição.  
Integrar os participantes no universo da música.  
Beneficiar o desenvolvimento de outras linguagens. 
 
Material: celular. 
 
Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma 
música conhecida de seu cantor ou cantora favoritos para 
apresentar posteriormente. A família poderá cantar junto. 
PENDENTE 

27/11/20 Atividade: Caça ao tesouro 
 
Objetivos: Encontrar o tesouro escondido, compartilhando pistas 
e informações com outros participantes.  
Desenvolver a habilidade motora, atenção, concentração, 
memória, compreensão de ordens, associação de ideias. 
 
Materiais: celular, caixa de papelão ou baú, papel sulfite, caneta, 
tesoura. 
 
Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um 
piquenique, um filme, um passeio, uma leitura, uma noite 
temática, um jogo de tabuleiro, entre outros. Seja criativo. 
Conversem e cheguem num acordo entre vocês. Pense bem 
onde irá esconder o tesouro. 
Fotografe cada cômodo onde for colocar as dicas/pistas e 
também o cômodo onde está o tesouro.  
Após dada a partida da caça vá mostrando as fotos dos cômodos 
onde há dicas. Você pode auxiliar na leitura. 
Quando encontrar o tesouro festejam e combinem quando será 
sua paga. (Dia que será feita a atividade/presente). 
PENDENTE 

 

Objetivos terapêuticos: 

 Focar no diálogo, a fim de que ele possa compreender melhor sobre si e 

ampliar suas noções de mundo;  

 Aprimorar a capacidade cognitiva;  

 Ampliar habilidades sociais (formas de se portar, reconhecer os limites das 

relações, etc). 

 Trabalhar questões pertinentes à adolescência (sexualidade e 

desenvolvimento) 

 Trabalhar auto eficácia (autoestima 
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Relatório Mensal 

 

Usuário: Davi Alexandre Almeida 

Data Nascimento: 03/01/2009 

Mês: novembro/2020 

Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 

 

 

 

Data   

04/11/20 Atividade: Cinema 
 
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros, trabalhar em equipe, 
Criar, soltar a imaginação e aumentar o nível de desinibição. 
 
Desenvolvimento: Convide a família, escolha o tema, 
personagens, figurino. Pense no que você tem em casa, o que 
poderá usar. Para gravar seu vídeo use de 3 há 5 minutos. Ensaio 
várias vezes, grave e exiba seu filme. 
 
PENDENTE 

05/11/20 Objetivo do atendimento: habilidades básicas de interação, 
resolução de problemas e noções espaço temporais. 
 
Material utilizado: papel e lápis para escrever problemas 
 
Resultados: apresentou certa dificuldade de encontrar soluções 
reais para os problemas, mesmo que pequenos. Apresenta 
soluções muito fantasiosas sem conexão com a realidade 
(baseado em filmes) 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

12/11/20 Atividade: Fotos com poses criativas 
 
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. 
Promover a socialização.  
Estimular a comparação de imagens ajudando na criatividade. 
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Materiais: celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, sofá, entre 
outros... Desenvolvimento: Através das imagens dos bonecos da 
cartela imitar algumas poses. Vale usar travesseiros, sofá, 
cadeira, como apoio. Convide seus familiares.  Enquanto um faz 
as poses o outro fotografa, depois invertem os papéis. 
PENDENTE 

19/11/20 Vídeo: The voice home kids. 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. 
Diminuir a desinibição.  
Integrar os participantes no universo da música.  
Beneficiar o desenvolvimento de outras linguagens. 
Material: celular. 
Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma 
música conhecida de seu cantor ou cantora favoritos para 
apresentar posteriormente. A família poderá cantar junto. 
PENDENTE 

26/11/20 Atividade: Caça ao tesouro 
 
Objetivos: Encontrar o tesouro escondido, compartilhando pistas 
e informações com outros participantes.  
Desenvolver a habilidade motora, atenção, concentração, 
memória, compreensão de ordens, associação de ideias. 
 
Materiais: celular, caixa de papelão ou baú, papel sulfite, caneta, 
tesoura. 
 
Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um 
piquenique, um filme, um passeio, uma leitura, uma noite 
temática, um jogo de tabuleiro, entre outros. Seja criativo. 
Conversem e cheguem num acordo entre vocês. Pense bem 
onde irá esconder o tesouro. 
Fotografe cada cômodo onde for colocar as dicas/pistas e 
também o cômodo onde está o tesouro.  
Após dada a partida da caça vá mostrando as fotos dos cômodos 
onde há dicas. Você pode auxiliar na leitura. 
Quando encontrar o tesouro festejam e combinem quando será 
sua paga. (Dia que será feita a atividade/presente). 
PENDENTE 

 

Objetivos terapêuticos: 

 Trabalhar sua atenção compartilhada, regras e limites e habilidades sociais 

(como se portar nos ambientes, comunicar-se com as pessoas, compartilhar 

brincadeiras, ser educado, saber cumprimentar e ouvir, etc). 
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Rua São Paulo, n° 470, Estados 
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Relatório Mensal 

 

Usuário: Davi Beuting Severo 

Data Nascimento: 03/08/2011 

Mês: Novembro/2020 

Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 

 

 

 

Data   

04/11/20 Atividade: Cinema 
 
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros, trabalhar em equipe, 
Criar, soltar a imaginação e aumentar o nível de desinibição. 
 
Desenvolvimento: Convide a família, escolha o tema, 
personagens, figurino. Pense no que você tem em casa, o que 
poderá usar. Para gravar seu vídeo use de 3 há 5 minutos. Ensaio 
várias vezes, grave e exiba seu filme. 
 
PENDENTE 

05/11/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL O usuário não compareceu. 

12/11/20 Atividade: Fotos com poses criativas 
 
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. 
Promover a socialização.  
Estimular a comparação de imagens ajudando na criatividade. 
 
Materiais: celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, sofá, entre 
outros... Desenvolvimento: Através das imagens dos bonecos da 
cartela imitar algumas poses. Vale usar travesseiros, sofá, 
cadeira, como apoio. Convide seus familiares.  Enquanto um faz 
as poses o outro fotografa, depois invertem os papéis. 
 
PENDENTE 

19/11/20 Vídeo: The voice home kids. 
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Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. 
Diminuir a desinibição.  
Integrar os participantes no universo da música.  
Beneficiar o desenvolvimento de outras linguagens. 
 
Material: celular. 
 
Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma 
música conhecida de seu cantor ou cantora favoritos para 
apresentar posteriormente. A família poderá cantar junto. 
 
PENDENTE 

26/11/20 Atividade: Caça ao tesouro 
 
Objetivos: Encontrar o tesouro escondido, compartilhando pistas 
e informações com outros participantes.  
Desenvolver a habilidade motora, atenção, concentração, 
memória, compreensão de ordens, associação de ideias. 
 
Materiais: celular, caixa de papelão ou baú, papel sulfite, caneta, 
tesoura. 
 
Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um 
piquenique, um filme, um passeio, uma leitura, uma noite 
temática, um jogo de tabuleiro, entre outros. Seja criativo. 
Conversem e cheguem num acordo entre vocês. Pense bem 
onde irá esconder o tesouro. 
Fotografe cada cômodo onde for colocar as dicas/pistas e 
também o cômodo onde está o tesouro.  
Após dada a partida da caça vá mostrando as fotos dos cômodos 
onde há dicas. Você pode auxiliar na leitura. 
Quando encontrar o tesouro festejam e combinem quando será 
sua paga. (Dia que será feita a atividade/presente). 
 
PENDENTE 

 

Objetivos terapêuticos: 

 Desenvolver atenção compartilhada 

 Resistência à frustração 

 Regras e limites 

 Aprimorar a capacidade cognitiva;  

 Ampliar habilidades sociais (formas de se portar, reconhecer os limites das 

relações, etc). 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

 

  Usuário: Edie Lourenço Carvalho 

Data Nascimento: 20/02/2009 

Mês: Novembro/2020 

Profissional: Psicóloga Mariana Farina Faturi 

 

 

Data   

02/11/20 Feriado Nacional 

04/11/20 Atividade: Cinema 
 
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros, trabalhar em equipe, 
Criar, soltar a imaginação e aumentar o nível de desinibição. 
 
Desenvolvimento: Convide a família, escolha o tema, 
personagens, figurino. Pense no que você tem em casa, o que 
poderá usar. Para gravar seu vídeo use de 3 há 5 minutos. Ensaio 
várias vezes, grave e exiba seu filme. 
 
PENDENTE 

09/11/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL O usuário não compareceu 

16/11/20 Vídeo: The voice home kids. 
 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. 
Diminuir a desinibição.  
Integrar os participantes no universo da música.  
Beneficiar o desenvolvimento de outras linguagens. 
 
Material: celular. 
 
Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma 
música conhecida de seu cantor ou cantora favoritos para 
apresentar posteriormente. A família poderá cantar junto. 
 
PENDENTE 

23/11/20 Atividade: Caça ao tesouro 
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Objetivos: Encontrar o tesouro escondido, compartilhando pistas 
e informações com outros participantes.  
Desenvolver a habilidade motora, atenção, concentração, 
memória, compreensão de ordens, associação de ideias. 
 
Materiais: celular, caixa de papelão ou baú, papel sulfite, caneta, 
tesoura. 
 
Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um 
piquenique, um filme, um passeio, uma leitura, uma noite 
temática, um jogo de tabuleiro, entre outros. Seja criativo. 
Conversem e cheguem num acordo entre vocês. Pense bem 
onde irá esconder o tesouro. 
Fotografe cada cômodo onde for colocar as dicas/pistas e 
também o cômodo onde está o tesouro.  
Após dada a partida da caça vá mostrando as fotos dos cômodos 
onde há dicas. Você pode auxiliar na leitura. 
Quando encontrar o tesouro festejam e combinem quando será 
sua paga. (Dia que será feita a atividade/presente). 
 
PENDENTE 

30/11/20 Equipe realizando devolutivas referentes aos atendimentos 
clínicos do ano 

 

Objetivos: 

 Trabalhar atenção compartilhada, contato visual, estimulação da criatividade e 

imaginação, percepção de mundo e de si e estimular habilidades sociais como 

normas sociais e convívio com outras pessoas. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 

 

Usuário: Emanuel Gonçalves Buzzo 

Data Nascimento: 03/02/2012 

Mês: Novembro/2020 

Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 

 

 

 

Data   

03/11/20 Objetivo: trabalhar diálogo e identificação e aplicação de 
sentimentos e emoções 
 
Material utilizado: não houve 
 
Resultados: Emanuel tem facilidade para falar, já adquiriu 
confiança na terapeuta. Consegue refletir sobre o que fala e, 
juntos, estamos conseguindo achar aplicabilidades práticas para 
solucionar seus problemas relacionados a emoções e relações. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

04/11/20 Atividade: Cinema 
 
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros, trabalhar em equipe, 
Criar, soltar a imaginação e aumentar o nível de desinibição. 
 
Desenvolvimento: Convide a família, escolha o tema, 
personagens, figurino. Pense no que você tem em casa, o que 
poderá usar. Para gravar seu vídeo use de 3 há 5 minutos. Ensaio 
várias vezes, grave e exiba seu filme. 
 
PENDENTE 

10/11/20 Objetivo: trabalhar diálogo e resolução de problemas 
 
Material utilizado: jogo lego 
 
Resultados: Emanuel consegue pensar sobre o que é 
conversado nos atendimentos, tem ótima compreensão cognitiva, 
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mas é preciso trabalhar fortalecimento emocional (apresenta 
muitos medos e inseguranças) 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

11/11/20 Atividade: Fotos com poses criativas 
 
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. 
Promover a socialização.  
Estimular a comparação de imagens ajudando na criatividade. 
 
Materiais: celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, sofá, entre 
outros... Desenvolvimento: Através das imagens dos bonecos da 
cartela imitar algumas poses. Vale usar travesseiros, sofá, 
cadeira, como apoio. Convide seus familiares.  Enquanto um faz 
as poses o outro fotografa, depois invertem os papéis. 
 
PENDENTE 

17/11/20 Vídeo: The voice home kids. 
 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. 
Diminuir a desinibição.  
Integrar os participantes no universo da música.  
Beneficiar o desenvolvimento de outras linguagens. 
 
Material: celular. 
 
Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma 
música conhecida de seu cantor ou cantora favoritos para 
apresentar posteriormente. A família poderá cantar junto. 
 
PENDENTE 

24/11/20 Atividade: Caça ao tesouro 
 
Objetivos: Encontrar o tesouro escondido, compartilhando pistas 
e informações com outros participantes.  
Desenvolver a habilidade motora, atenção, concentração, 
memória, compreensão de ordens, associação de ideias. 
 
Materiais: celular, caixa de papelão ou baú, papel sulfite, caneta, 
tesoura. 
 
Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um 
piquenique, um filme, um passeio, uma leitura, uma noite 
temática, um jogo de tabuleiro, entre outros. Seja criativo. 
Conversem e cheguem num acordo entre vocês. Pense bem 
onde irá esconder o tesouro. 
Fotografe cada cômodo onde for colocar as dicas/pistas e 
também o cômodo onde está o tesouro.  
Após dada a partida da caça vá mostrando as fotos dos cômodos 
onde há dicas. Você pode auxiliar na leitura. 
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Quando encontrar o tesouro festejam e combinem quando será 
sua paga. (Dia que será feita a atividade/presente). 
 
PENDENTE 

 

Objetivos terapêuticos: 

 Trabalhar para reconhecer e aprender a lidar com emoções e sentimentos 

 Ampliar habilidades sociais (formas de se portar, reconhecer os limites das 

relações, etc). 

 Trabalhar auto eficácia (autoestima) 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 

 

Usuário: Fábio Henrique Firmino Molinari 

Data Nascimento: 15/07/2009 

Mês: Novembro/2020 

Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 

 

Data   

02/11/20 Feriado Nacional 

04/11/20 Atividade: Cinema (curta metragem) 
 
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros, trabalhar em equipe, 
Criar, soltar a imaginação e aumentar o nível  de desinibição. 
 
Desenvolvimento: que tal fazer um curta metragem com seu 
celular? Você será o diretor e o roteirista. Convide a família, 
escolha o tema, personagens, figurino. Pense no que você tem 
em casa, o que poderá usar. Para gravar seu vídeo use de 3 há 
5 minutos. Ensaio várias vezes, grave e exiba seu filme. 
 
PENDENTE 

09/11/20 Objetivos: reforçar o papel da psicóloga e trabalhar memórias e 
emoções 
 
Material utilizado: jogo LEGO 
 
Resultados: Fábio compreende muito bem o papel da psicologia, 
mas ainda precisa de espaço e tempo para 
 se sentir seguro para podermos trabalhar questões emocionais. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

16/11/20 Atividade: Fotos com poses criativas 
 
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. 
Promover a socialização.  
Estimular a comparação de imagens ajudando na criatividade. 
 
Materiais: celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, sofá, entre 
outros... Desenvolvimento: Através das imagens dos bonecos da 
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cartela imitar algumas poses. Vale usar travesseiros, sofá, 
cadeira, como apoio. Convide seus familiares.  Enquanto um faz 
as poses o outro fotografa, depois invertem os papéis. 
 
PENDENTE 

18/11/20 Vídeo: The voice home kids. 
 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. 
Diminuir a desinibição.  
Integrar os participantes no universo da música.  
Beneficiar o desenvolvimento de outras linguagens. 
 
Material: celular. 
 
Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma 
música conhecida de seu cantor ou cantora favoritos para 
apresentar posteriormente. A família poderá cantar junto. 
 
PENDENTE 

23/11/20 Atividade: Caça ao tesouro 
 
Objetivos: Encontrar o tesouro escondido, compartilhando pistas 
e informações com outros participantes.  
Desenvolver a habilidade motora, atenção, concentração, 
memória, compreensão de ordens, associação de ideias. 
 
Materiais: celular, caixa de papelão ou baú, papel sulfite, caneta, 
tesoura. 
 
Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um 
piquenique, um filme, um passeio, uma leitura, uma noite 
temática, um jogo de tabuleiro, entre outros. Seja criativo. 
Conversem e cheguem num acordo entre vocês. Pense bem 
onde irá esconder o tesouro. 
Fotografe cada cômodo onde for colocar as dicas/pistas e 
também o cômodo onde está o tesouro.  
Após dada a partida da caça vá mostrando as fotos dos cômodos 
onde há dicas. Você pode auxiliar na leitura. 
Quando encontrar o tesouro festejam e combinem quando será 
sua paga. (Dia que será feita a atividade/presente). 
PENDENTE 

30/11/20 Equipe em devolutivas referentes aos atendimentos clínicos do 
ano 

 

Objetivos terapêuticos: 

 Trabalhar auto eficácia (autoestima) 

 Desenvolver confiança para que aprenda a compartilhar e reconhecer emoções 

e sentimento 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 

 

Usuário: Gabriel Ávila de Oliveira 

Data Nascimento: 08/03/2013 

Mês: Novembro/2020 

Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 

 

 

 

Data   

05/11/20 Objetivos: trabalhar interação, desenvolvimento simbólico 
 
Material utilizado: jogo dentista 
 
Resultados: Gabriel interagiu muito bem, apresenta 
desenvolvimento mais adequado para montar uma brincadeira e 
está aprimorando seu pensamento simbólico, conseguindo criar 
histórias e se divertir. Ainda precisa de certo direcionamento para 
focar na atividade. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

12/11/20 Atividade: cabelo maluco 
OBJETIVOS: Estimular o recorte; desenvolver motricidade fina; 
ampliar atenção sustentada e compartilhada; promover 
momento de interação e aprendizado.  
 
DESENVOLVIMENTO: A atividade consiste em realizar vários 
rostos na folha A 4 com diferentes tipos de cabelo em linha reta 
zig-zag, ondulado, essa atividade vai estimular o recorte 
ampliando a coordenação motora e uso correto da tesoura. 
Através dessa atividade vamos estar ampliando habilidades de 
uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de vocês com o 
resultado dos recortes que fizeram em casa. 
 
PENDENTE 

19/11/20 Atividade: Transferência  
 
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Ampliar coordenação motora fina e viso motora; 
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Desenvolver organização especial.  
 
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade 
de Transferência, onde cada usuário deverá ter uma jarra grande 
com liquido e três recipientes menores com diferentes 
marcações. A atividade consiste em colocar o líquido até a 
marcação, cuidando para não ultrapassar. Realizando essa 
atividade iremos estar estimulando a coordenação motora fina, a 
atenção compartilhada, habilidades essas fundamentais para o 
bom desempenho nas atividades escolares. 
 
PENDENTE 

26/11/20 Atividade: Brincando com palitos 
 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
 
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade 
para estimular a coordenação motora e atenção, para isso 
iremos precisar de palitos de dente ou de fósforo, folhas A 4 e 
canetinhas. Após ter organizado o material iremos iniciar a 
nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos 
em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno 
em volta dos palitos. 
 
PENDENTE 

 

Objetivos terapêuticos: 

 Desenvolver flexibilidade cognitiva;  

 Ampliar habilidades sociais (formas de se portar em variados contextos, 

interação social, etc); 

 Trabalhar atenção e concentração 

 Resistência à frustração 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 

 

Usuário: Gustavo Antônio de Souza Manske 

Data Nascimento: 24/07/2008 

Mês: Novembro/2020 

Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 

 

Data   

02/11/20 Feriado Nacional 

04/11/20 Atividade: cinema (curta metragem) 
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros, trabalhar em equipe, 
Criar, soltar a imaginação e aumentar o nível  de desinibição. 
Desenvolvimento: que tal fazer um curta metragem com seu 
celular? Você será o diretor e o roteirista. Convide a família, 
escolha o tema, personagens, figurino. Pense no que você tem 
em casa, o que poderá usar. Para gravar seu vídeo use de 3 há 
5 minutos. Ensaio várias vezes, grave e exiba seu filme. 
PENDENTE 

09/11/20 Objetivos: trabalhar diálogo e interação 
Material utilizado: não  
Resultados: Gustavo apresenta-se bastante comunicativo, porém 
suas falas são desintegradas. É difícil manter o foco em um 
assunto só, precisa de direcionamento e precisa ser melhor 
trabalhado a identificação de pensamentos e emoções. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

11/11/20 Atividade: Fotos com poses criativas 
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. 
Promover a socialização.  
Estimular a comparação de imagens ajudando na criatividade. 
Materiais: celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, sofá, entre 
outros... Desenvolvimento: Através das imagens dos bonecos da 
cartela imitar algumas poses. Vale usar travesseiros, sofá, 
cadeira, como apoio. Convide seus familiares.  Enquanto um faz 
as poses o outro fotografa, depois invertem os papéis. 
PENDENTE 

16/11/20 Vídeo: The voice home kids. 
 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. 
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Diminuir a desinibição.  
Integrar os participantes no universo da música.  
Beneficiar o desenvolvimento de outras linguagens. 
 
Material: celular. 
 
Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma 
música conhecida de seu cantor ou cantora favoritos para 
apresentar posteriormente. A família poderá cantar junto. 
 
PENDENTE 

23/11/20 Atividade: Caça ao tesouro 
 
Objetivos: Encontrar o tesouro escondido, compartilhando pistas 
e informações com outros participantes.  
Desenvolver a habilidade motora, atenção, concentração, 
memória, compreensão de ordens, associação de ideias. 
 
Materiais: celular, caixa de papelão ou baú, papel sulfite, caneta, 
tesoura. 
 
Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um 
piquenique, um filme, um passeio, uma leitura, uma noite 
temática, um jogo de tabuleiro, entre outros. Seja criativo. 
Conversem e cheguem num acordo entre vocês. Pense bem 
onde irá esconder o tesouro. 
Fotografe cada cômodo onde for colocar as dicas/pistas e 
também o cômodo onde está o tesouro.  
Após dada a partida da caça vá mostrando as fotos dos cômodos 
onde há dicas. Você pode auxiliar na leitura. 
Quando encontrar o tesouro festejam e combinem quando será 
sua paga. (Dia que será feita a atividade/presente). 
 
PENDENTE 

30/11/20 Equipe em devolutivas anuais referentes aos atendimentos 
clínicos do ano. 

 

Objetivos terapêuticos: 

 Desenvolver flexibilidade cognitiva; 

 Ampliar habilidades sociais (formas de se portar, reconhecer os limites das 

relações, etc). 

 Trabalhar auto eficácia (autoestima) 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 

 

Usuário: Hector Augusto Ferreira Machado 

Data Nascimento: 07/04/2010 

Mês: novembro/2020 

Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 

 

 

Data   

04/11/20 Atividade: cinema (curta metragem) 
 
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros, trabalhar em equipe, 
Criar, soltar a imaginação e aumentar o nível de desinibição. 
 
Desenvolvimento: que tal fazer um curta metragem com seu 
celular? Você será o diretor e o roteirista. Convide a família, 
escolha o tema, personagens, figurino. Pense no que você tem 
em casa, o que poderá usar. Para gravar seu vídeo use de 3 há 
5 minutos. Ensaio várias vezes, grave e exiba seu filme. 
 
PENDENTE 

06/11/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL  O usuário não compareceu. 

11/11/20 Atividade: Fotos com poses criativas 
 
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. 
Promover a socialização.  
Estimular a comparação de imagens ajudando na criatividade. 
 
Materiais: celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, sofá, entre 
outros... Desenvolvimento: Através das imagens dos bonecos da 
cartela imitar algumas poses. Vale usar travesseiros, sofá, 
cadeira, como apoio. Convide seus familiares.  Enquanto um faz 
as poses o outro fotografa, depois invertem os papéis. 
 
PENDENTE 

18/11/20 Vídeo: The voice home kids. 
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Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. 
Diminuir a desinibição.  
Integrar os participantes no universo da música.  
Beneficiar o desenvolvimento de outras linguagens. 
 
Material: celular. 
 
Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma 
música conhecida de seu cantor ou cantora favoritos para 
apresentar posteriormente. A família poderá cantar junto. 
 
PENDENTE 

25/11/20 Atividade: Caça ao tesouro 
 
Objetivos: Encontrar o tesouro escondido, compartilhando pistas 
e informações com outros participantes.  
Desenvolver a habilidade motora, atenção, concentração, 
memória, compreensão de ordens, associação de ideias. 
 
Materiais: celular, caixa de papelão ou baú, papel sulfite, caneta, 
tesoura. 
 
Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um 
piquenique, um filme, um passeio, uma leitura, uma noite 
temática, um jogo de tabuleiro, entre outros. Seja criativo. 
Conversem e cheguem num acordo entre vocês. Pense bem 
onde irá esconder o tesouro. 
Fotografe cada cômodo onde for colocar as dicas/pistas e 
também o cômodo onde está o tesouro.  
Após dada a partida da caça vá mostrando as fotos dos cômodos 
onde há dicas. Você pode auxiliar na leitura. 
Quando encontrar o tesouro festejam e combinem quando será 
sua paga. (Dia que será feita a atividade/presente). 
 
PENDENTE 

 

Objetivos terapêuticos: 

 Desenvolver habilidades cognitivas 

 Ampliar habilidades sociais (formas de se portar nos contextos, reconhecer os 

limites das relações, regras e limites sociais etc). 

 Aprender a reconhecer, identificar e nomear sentimentos e emoções. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 

 

Usuária: Isabelli Pereira Lima 

Data de nascimento: 29/05/2015 

Mês: Novembro/2020 

Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 

 

Data   

04/11/20 Atividade: Coordenação Motora 
 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; 
Estimular a atenção sustentada.  
Estimular lateralidade  
 
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade 
de coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários 
caminhos e com tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado 
utilizando as duas mãos. 
 
PENDENTE 

05/11/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL  Não compareceu 

12/11/20  Atividade: cabelo maluco 
OBJETIVOS: Estimular o recorte; desenvolver motricidade fina; 
ampliar atenção sustentada e compartilhada; promover 
momento de interação e aprendizado.  
 
DESENVOLVIMENTO: A atividade consiste em realizar vários 
rostos na folha A 4 com diferentes tipos de cabelo em linha reta 
zig-zag, ondulado, essa atividade vai estimular o recorte 
ampliando a coordenação motora e uso correto da tesoura. 
Através dessa atividade vamos estar ampliando habilidades de 
uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de vocês com o 
resultado dos recortes que fizeram em casa. 
 
PENDENTE 

19/11/20 Atividade: Transferência  
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Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Ampliar coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver organização especial.  
 
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade 
de Transferência, onde cada usuário deverá ter uma jarra grande 
com liquido e três recipientes menores com diferentes 
marcações. A atividade consiste em colocar o líquido até a 
marcação, cuidando para não ultrapassar. Realizando essa 
atividade iremos estar estimulando a coordenação motora fina, a 
atenção compartilhada, habilidades essas fundamentais para o 
bom desempenho nas atividades escolares. 
 
PENDENTE 

26/11/20 Atividade: Brincando com palitos 
 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
 
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade 
para estimular a coordenação motora e atenção, para isso 
iremos precisar de palitos de dente ou de fósforo, folhas A 4 e 
canetinhas. Após ter organizado o material iremos iniciar a 
nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos 
em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno 
em volta dos palitos. 
 
PENDENTE 

 

Objetivos terapêuticos: 

 Desenvolver atenção compartilhada 

 Desenvolver tolerância à frustração 

 Desenvolver o brincar simbólico 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Centro 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 

 

Paciente: João Gabriel Ribeiro Ferreira 

Data de nascimento: 05/05/2011 

Mês: Novembro/2020 

Profissional: Psicóloga Mariana Farina Faturi 

 

 

Data   

03/11/20 Objetivo do atendimento: trabalhar habilidades sociais (regras e 
limites, formas de se portar nos variados contextos) 
 
Material utilizado: jogo lego e jogo de perguntas 
 
Resultados: João desconcentrou-se facilmente, tem intolerância 
à frustração, mas conseguiu realizar a atividade, embora de 
forma insuficiente, pois ainda tem dificuldades de compreender 
as regras do ambiente. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

04/11/20 Atividade: cinema (curta metragem) 
 
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros, trabalhar em equipe, 
Criar, soltar a imaginação e aumentar o nível de desinibição. 
 
Desenvolvimento: que tal fazer um curta metragem com seu 
celular? Você será o diretor e o roteirista. Convide a família, 
escolha o tema, personagens, figurino. Pense no que você tem 
em casa, o que poderá usar. Para gravar seu vídeo use de 3 há 
5 minutos. Ensaio várias vezes, grave e exiba seu filme. 
 
PENDENTE 

10/11/20 Objetivos: desenvolver habilidades sociais de regras e limites 
 
Material utilizado: cartas de perguntas, folhas para desenho e 
escrita 
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Resultados: João apresenta certa resistência para realizar 
atividades que não são do seu interesse, é bastante 
comunicativo. Foi difícil trabalhar regras e limites, porém ele 
demonstrou escutar, mas não consegue refletir sobre o que é 
trabalhado. Ainda é preciso trabalhar muito as regras, limites e 
interação. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

11/11/20 Atividade: Fotos com poses criativas 
 
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. 
Promover a socialização.  
Estimular a comparação de imagens ajudando na criatividade. 
 
Materiais: celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, sofá, entre 
outros... Desenvolvimento: Através das imagens dos bonecos da 
cartela imitar algumas poses. Vale usar travesseiros, sofá, 
cadeira, como apoio. Convide seus familiares.  Enquanto um faz 
as poses o outro fotografa, depois invertem os papéis. 
 
PENDENTE 

17/11/20 Vídeo: The voice home kids. 
 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. 
Diminuir a desinibição.  
Integrar os participantes no universo da música.  
Beneficiar o desenvolvimento de outras linguagens. 
 
Material: celular. 
 
Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma 
música conhecida de seu cantor ou cantora favoritos para 
apresentar posteriormente. A família poderá cantar junto. 
 
PENDENTE 

24/11/20 Atividade: Caça ao tesouro 
 
Objetivos: Encontrar o tesouro escondido, compartilhando pistas 
e informações com outros participantes.  
Desenvolver a habilidade motora, atenção, concentração, 
memória, compreensão de ordens, associação de ideias. 
 
Materiais: celular, caixa de papelão ou baú, papel sulfite, caneta, 
tesoura. 
 
Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um 
piquenique, um filme, um passeio, uma leitura, uma noite 
temática, um jogo de tabuleiro, entre outros. Seja criativo. 
Conversem e cheguem num acordo entre vocês. Pense bem 
onde irá esconder o tesouro. 
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Fotografe cada cômodo onde for colocar as dicas/pistas e 
também o cômodo onde está o tesouro.  
Após dada a partida da caça vá mostrando as fotos dos cômodos 
onde há dicas. Você pode auxiliar na leitura. 
Quando encontrar o tesouro festejam e combinem quando será 
sua paga. (Dia que será feita a atividade/presente). 
 
PENDENTE 

 

Objetivos:  

 Trabalhar regras e limites 

 Aumentar o repertório de habilidades sociais (como: perceber o que eu 

posso ou não falar em determinados momentos, reconhecer as emoções 

de si mesmo e dos outros)  

 Trabalhar a imaginação e brincadeira simbólica, lhe proporcionando a 

percepção de que o momento livre é possível, mas nem todo momento é 

adequado. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 

 

Usuária: Joyce Manuela Pereira dos Santos 

Data Nascimento: 23/01/2008 

Mês: novembro/2020 

Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 

 

 

 

Data   

04/11/20 Atividade: Coordenação Motora 
 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; 
Estimular a atenção sustentada.  
Estimular lateralidade  
 
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade 
de coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários 
caminhos e com tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado 
utilizando as duas mãos. 
 
PENDENTE 

05/11/20 Objetivos: desenvolver autonomia e flexibilidade cognitiva 
 
Material utilizado: massinha de modelar e jogo tapa certo 
 
Resultados: Joyce compreende muito bem as instruções e 
consegue perceber o que está acontecendo ao seu redor. 
Compreendeu a atividade, mas precisou de algumas repetições 
para executar de forma mais efetiva. Apresenta pouca 
criatividade e capacidade criativa com as massinhas de modelar 
(nessa atividade não consegue compreender muito bem que 
poderia criar coisas diferentes, sem apenas reproduzir) 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

12/11/20 Atividade: cabelo maluco 
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OBJETIVOS: Estimular o recorte; desenvolver motricidade fina; 
ampliar atenção sustentada e compartilhada; promover 
momento de interação e aprendizado.  
 
DESENVOLVIMENTO: A atividade consiste em realizar vários 
rostos na folha A 4 com diferentes tipos de cabelo em linha reta 
zig-zag, ondulado, essa atividade vai estimular o recorte 
ampliando a coordenação motora e uso correto da tesoura. 
Através dessa atividade vamos estar ampliando habilidades de 
uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de vocês com o 
resultado dos recortes que fizeram em casa. 
 
PENDENTE 

19/11/20 Atividade: Transferência  
 
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Ampliar coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver organização especial.  
 
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade 
de Transferência, onde cada usuário deverá ter uma jarra grande 
com liquido e três recipientes menores com diferentes 
marcações. A atividade consiste em colocar o líquido até a 
marcação, cuidando para não ultrapassar. Realizando essa 
atividade iremos estar estimulando a coordenação motora fina, a 
atenção compartilhada, habilidades essas fundamentais para o 
bom desempenho nas atividades escolares. 
 
PENDENTE 

26/11/20 Atividade: Brincando com palitos 
 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
 
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade 
para estimular a coordenação motora e atenção, para isso 
iremos precisar de palitos de dente ou de fósforo, folhas A 4 e 
canetinhas. Após ter organizado o material iremos iniciar a 
nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos 
em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno 
em volta dos palitos. 
 
PENDENTE 

Objetivos terapêuticos: 

 Desenvolver autonomia e iniciativa 

 Ampliar criatividade e resolução de pequenos problemas 

 Desenvolver flexibilidade cognitiva 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 

 

Usuário: Leonardo Assunção Martins  

Data Nascimento: 04/06/2010 

Mês: novembro/2020 

Profissional: Psicóloga Mariana Farina Faturi 

 

 

 

Data   

03/11/20 Objetivo do atendimento: falar sobre pensamentos, sentimentos 
e emoções. Foco no medo recente de vento/ventania. 
 
Material utilizado: folhas para desenho 
 
Resultados: Não foi possível acessar seu medo, o usuário negou 
e não quis conversar. Porém conseguiu dialogar sobre outros 
assuntos, o que é muito positivo, um avanço.  
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

04/11/20 Atividade: cinema (curta metragem) 
 
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros, trabalhar em equipe, 
Criar, soltar a imaginação e aumentar o nível de desinibição. 
 
Desenvolvimento: que tal fazer um curta metragem com seu 
celular? Você será o diretor e o roteirista. Convide a família, 
escolha o tema, personagens, figurino. Pense no que você tem 
em casa, o que poderá usar. Para gravar seu vídeo use de 3 há 
5 minutos. Ensaio várias vezes, grave e exiba seu filme. 
 
PENDENTE 

10/11/20  Objetivos: Trabalhar emoções e sentimentos (reconhecimento e 
aplicação) 
 
Material utilizado: jogo dos sentimentos 
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Resultados: Houve boa aceitação. Ainda há dificuldade em 
reconhecer e exemplificar certos sentimentos, porém Leonardo 
está se expressando muito melhor, conseguindo falar sobre o que 
sente e pensa. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

11/11/20 Atividade: Fotos com poses criativas 
 
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. 
Promover a socialização.  
Estimular a comparação de imagens ajudando na criatividade. 
 
Materiais: celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, sofá, entre 
outros... Desenvolvimento: Através das imagens dos bonecos da 
cartela imitar algumas poses. Vale usar travesseiros, sofá, 
cadeira, como apoio. Convide seus familiares.  Enquanto um faz 
as poses o outro fotografa, depois invertem os papéis. 
 
PENDENTE 

17/11/20 Vídeo: The voice home kids. 
 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. 
Diminuir a desinibição.  
Integrar os participantes no universo da música.  
Beneficiar o desenvolvimento de outras linguagens. 
 
Material: celular. 
 
Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma 
música conhecida de seu cantor ou cantora favoritos para 
apresentar posteriormente. A família poderá cantar junto. 
 
PENDENTE 

25/11/20 Atividade: Caça ao tesouro 
 
Objetivos: Encontrar o tesouro escondido, compartilhando pistas 
e informações com outros participantes.  
Desenvolver a habilidade motora, atenção, concentração, 
memória, compreensão de ordens, associação de ideias. 
 
Materiais: celular, caixa de papelão ou baú, papel sulfite, caneta, 
tesoura. 
 
Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um 
piquenique, um filme, um passeio, uma leitura, uma noite 
temática, um jogo de tabuleiro, entre outros. Seja criativo. 
Conversem e cheguem num acordo entre vocês. Pense bem 
onde irá esconder o tesouro. 
Fotografe cada cômodo onde for colocar as dicas/pistas e 
também o cômodo onde está o tesouro.  
Após dada a partida da caça vá mostrando as fotos dos cômodos 
onde há dicas. Você pode auxiliar na leitura. 
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Quando encontrar o tesouro festejam e combinem quando será 
sua paga. (Dia que será feita a atividade/presente). 
 
REALIZADA 

 

Objetivos terapêuticos: 

 Focar no diálogo, a fim de que ele possa compreender melhor sobre si e 

ampliar suas noções de mundo; 

 Ampliar habilidades sociais (formas de se portar, reconhecer os limites das 

relações, etc). 

 Trabalhar emoções e sentimentos (reconhecimento e aplicação) 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 

 

Usuário: Lucas Eduardo Vargas Dornelles 

Data Nascimento: 04/05/2004 

Mês: novembro/2020 

Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 

 

 

Data   

03/11/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL  O usuário não compareceu. 

04/11/20 Atividade: cinema (curta metragem) 
 
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros, trabalhar em equipe, 
Criar, soltar a imaginação e aumentar o nível de desinibição. 
 
Desenvolvimento: que tal fazer um curta metragem com seu 
celular? Você será o diretor e o roteirista. Convide a família, 
escolha o tema, personagens, figurino. Pense no que você tem 
em casa, o que poderá usar. Para gravar seu vídeo use de 3 há 
5 minutos. Ensaio várias vezes, grave e exiba seu filme. 
 
PENDENTE 

10/11/20 Objetivos: contato visual e autoestima 
 
Material utilizado: cartas com perguntas 
 
Resultados: Lucas aceitou muito bem a atividade, interage com a 
terapeuta. Tem uma excelente compreensão, mas dificuldade em 
expressar-se e ampliar seu diálogo e vocabulário. Pode ser por 
insegurança e timidez. Não consegue fazer contato ocular, 
demonstrou desconforto. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

11/11/20 Atividade: Fotos com poses criativas 
 
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. 
Promover a socialização.  
Estimular a comparação de imagens ajudando na criatividade. 
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Materiais: celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, sofá, entre 
outros... Desenvolvimento: Através das imagens dos bonecos da 
cartela imitar algumas poses. Vale usar travesseiros, sofá, 
cadeira, como apoio. Convide seus familiares.  Enquanto um faz 
as poses o outro fotografa, depois invertem os papéis. 
 
PENDENTE 

17/11/20 Vídeo: The voice home kids. 
 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. 
Diminuir a desinibição.  
Integrar os participantes no universo da música.  
Beneficiar o desenvolvimento de outras linguagens. 
 
Material: celular. 
 
Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma 
música conhecida de seu cantor ou cantora favoritos para 
apresentar posteriormente. A família poderá cantar junto. 
 
PENDENTE 

24/11/20 Atividade: Caça ao tesouro 
 
Objetivos: Encontrar o tesouro escondido, compartilhando pistas 
e informações com outros participantes.  
Desenvolver a habilidade motora, atenção, concentração, 
memória, compreensão de ordens, associação de ideias. 
 
Materiais: celular, caixa de papelão ou baú, papel sulfite, caneta, 
tesoura. 
 
Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um 
piquenique, um filme, um passeio, uma leitura, uma noite 
temática, um jogo de tabuleiro, entre outros. Seja criativo. 
Conversem e cheguem num acordo entre vocês. Pense bem 
onde irá esconder o tesouro. 
Fotografe cada cômodo onde for colocar as dicas/pistas e 
também o cômodo onde está o tesouro.  
Após dada a partida da caça vá mostrando as fotos dos cômodos 
onde há dicas. Você pode auxiliar na leitura. 
Quando encontrar o tesouro festejam e combinem quando será 
sua paga. (Dia que será feita a atividade/presente). 
PENDENTE 

 

Objetivos terapêuticos: 

 Focar no diálogo, a fim de que ele possa compreender melhor sobre si e 

ampliar suas noções de mundo;  

 Aprimorar a capacidade cognitiva;  
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 Possibilitar que realize contato visual 

 Ampliar habilidades sociais (formas de se portar, reconhecer os limites das 

relações, etc). 

 Trabalhar questões pertinentes à adolescência (sexualidade e 

desenvolvimento) 

 Trabalhar autonomia e iniciativa 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 

 

Usuário: Luciana Algaza Fuentes 

Data Nascimento: 29/05/2015 

Mês: novembro/2020 

Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 

 

Data   

02/11/20 Feriado Nacional 

04/11/20 Atividade de Pedagogia 
 
Vídeo: Sem os nossos olhos, não conseguimos ver o mundo. 
 
Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 
interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 
responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 
 
Material/Estratégia: uma tampa de caixa de papelão e canetinha. 
 
Atividade: No vídeo explico a necessidade da visão e o órgão 
responsável. Após a família terá que fazer dois furos na caixa, 
para as crianças colocarem as mãos e desta forma os pais 
pediram para as crianças desenharem os olhos, o nariz e a boca. 
Logo após mostrar para a criança como ficou o seu desenho. É 
importante que a criança perceba que sem enxergarmos é difícil 
identificarmos os lugares certinho dos órgãos. Que precisamos 
enxergar, ver as coisas para podermos identificá-las 
PENDENTE 

09/11/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL  não compareceu. 

11/11/20 Atividade: cabelo maluco 
OBJETIVOS: Estimular o recorte; desenvolver motricidade fina; 
ampliar atenção sustentada e compartilhada; promover 
momento de interação e aprendizado.  
 
DESENVOLVIMENTO: A atividade consiste em realizar vários 
rostos na folha A 4 com diferentes tipos de cabelo em linha reta 
zig-zag, ondulado, essa atividade vai estimular o recorte 
ampliando a coordenação motora e uso correto da tesoura. 
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Através dessa atividade vamos estar ampliando habilidades de 
uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de vocês com o 
resultado dos recortes que fizeram em casa. 
 
PENDENTE 

16/11/20 Atividade: Transferência  
 
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Ampliar coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver organização especial.  
 
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade 
de Transferência, onde cada usuário deverá ter uma jarra grande 
com liquido e três recipientes menores com diferentes 
marcações. A atividade consiste em colocar o líquido até a 
marcação, cuidando para não ultrapassar. Realizando essa 
atividade iremos estar estimulando a coordenação motora fina, a 
atenção compartilhada, habilidades essas fundamentais para o 
bom desempenho nas atividades escolares. 
 
PENDENTE 

23/11/20 Atividade: Brincando com palitos 
 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
 
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade 
para estimular a coordenação motora e atenção, para isso 
iremos precisar de palitos de dente ou de fósforo, folhas A 4 e 
canetinhas. Após ter organizado o material iremos iniciar a 
nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos 
em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno 
em volta dos palitos. 
 
PENDENTE 

30/11/20 Equipe realizando devolutivas anuais referentes aos 
atendimentos clínicos do ano. 

 

 

Objetivos terapêuticos: 

 Desenvolver atenção compartilhada 

 Desenvolver tolerância à frustração 

 Desenvolver o brincar simbólico 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 

 

Usuário: Miguel Fernando Ferraz 

Data Nascimento: 01/09/2015 

Mês: novembro/2020 

Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 

 

 

Data   

04/11/20 Atividade: coordenação motora 
 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; 
Estimular a atenção sustentada.  
Estimular lateralidade  
 
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade 
de coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários 
caminhos e com tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado 
utilizando as duas mãos. Realizando essa atividade vamos estar 
aprimorando várias habilidades importantes para o nosso 
aprendizado. 
PENDENTE 

06/11/20 Objetivos: trabalhar resistência a mudanças e brincar simbólico 
 
Material utilizado: massinhas de modelar e brinquedo “dentista” 
 
Resultados: Miguel apresenta bastante iniciativa e autonomia, foi 
satisfatório quanto a mudanças e troca de atividade. Ainda é 
preciso desenvolver seu brincar simbólico, de forma que possa 
desenvolver maior narrativa criativa e imaginativa. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

13/11/20 Atividade: cabelo maluco 
OBJETIVOS: Estimular o recorte; desenvolver motricidade fina; 
ampliar atenção sustentada e compartilhada; promover 
momento de interação e aprendizado.  
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DESENVOLVIMENTO: A atividade consiste em realizar vários 
rostos na folha A 4 com diferentes tipos de cabelo em linha reta 
zig-zag, ondulado, essa atividade vai estimular o recorte 
ampliando a coordenação motora e uso correto da tesoura. 
Através dessa atividade vamos estar ampliando habilidades de 
uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de vocês com o 
resultado dos recortes que fizeram em casa. 
 
PENDENTE 

20/11/20 Atividade: Transferência  
 
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Ampliar coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver organização especial.  
 
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade 
de Transferência, onde cada usuário deverá ter uma jarra grande 
com liquido e três recipientes menores com diferentes 
marcações. A atividade consiste em colocar o líquido até a 
marcação, cuidando para não ultrapassar. Realizando essa 
atividade iremos estar estimulando a coordenação motora fina, a 
atenção compartilhada, habilidades essas fundamentais para o 
bom desempenho nas atividades escolares. 
 
PENDENTE 

27/11/20 Atividade: Brincando com palitos 
 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
 
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade 
para estimular a coordenação motora e atenção, para isso 
iremos precisar de palitos de dente ou de fósforo, folhas A 4 e 
canetinhas. Após ter organizado o material iremos iniciar a 
nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos 
em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno 
em volta dos palitos. 
 
PENDENTE 

 

 

Objetivos terapêuticos: 

 Desenvolver o brincar simbólico (ampliar sua forma de brincar e perceber o 

mundo e seus contextos) 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 

 

Usuário: Sofia Taborda do Amaral 

Data Nascimento: 22/10/2009 

Mês: novembro/2020 

Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 

 

 

 

Data   

03/11/20 Objetivos: trabalhar interação, atenção compartilhada, 
reciprocidade socioemocional e iniciativa. 
 
Material: jogo “lego” 
 
Resultados: um pouco mais satisfatórios, pois conseguiu 
comunicar-se melhor, embora com pouca iniciativa. Ainda é 
preciso desenvolver sua atenção compartilhada. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

04/11/20 Atividade: Coordenação Motora 
 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; 
Estimular a atenção sustentada.  
Estimular lateralidade  
 
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade 
de coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários 
caminhos e com tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado 
utilizando as duas mãos. 
 
REALIZADA 

10/11/20 Atividade: cabelo maluco 
OBJETIVOS: Estimular o recorte; desenvolver motricidade fina; 
ampliar atenção sustentada e compartilhada; promover 
momento de interação e aprendizado.  
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DESENVOLVIMENTO: A atividade consiste em realizar vários 
rostos na folha A 4 com diferentes tipos de cabelo em linha reta 
zig-zag, ondulado, essa atividade vai estimular o recorte 
ampliando a coordenação motora e uso correto da tesoura. 
Através dessa atividade vamos estar ampliando habilidades de 
uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de vocês com o 
resultado dos recortes que fizeram em casa. 
 
REALIZADA 

17/11/20 Atividade: Transferência  
 
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Ampliar coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver organização especial.  
 
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade 
de Transferência, onde cada usuário deverá ter uma jarra grande 
com liquido e três recipientes menores com diferentes 
marcações. A atividade consiste em colocar o líquido até a 
marcação, cuidando para não ultrapassar. Realizando essa 
atividade iremos estar estimulando a coordenação motora fina, a 
atenção compartilhada, habilidades essas fundamentais para o 
bom desempenho nas atividades escolares. 
 
REALIZADA 

24/11/20 Atividade: Brincando com palitos 
 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
 
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade 
para estimular a coordenação motora e atenção, para isso 
iremos precisar de palitos de dente ou de fósforo, folhas A 4 e 
canetinhas. Após ter organizado o material iremos iniciar a 
nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos 
em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno 
em volta dos palitos. 
 
REALIZADA 

 

Objetivos terapêuticos: 

 Desenvolver atenção compartilhada e reciprocidade socioemocional 

 Trabalhar tolerância à frustração 

 Desenvolver o brincar simbólico 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 

 

Usuário: Victor Hugo Vaz 

Data Nascimento: 10/08/2010 

Mês: novembro/2020 

Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 

 

Data   

02/11/20 Feriado Nacional 

04/11/20 Atividade: Cinema 
 
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros, trabalhar em equipe, 
Criar, soltar a imaginação e aumentar o nível de desinibição. 
 
Desenvolvimento: Convide a família, escolha o tema, 
personagens, figurino. Pense no que você tem em casa, o que 
poderá usar. Para gravar seu vídeo use de 3 há 5 minutos. Ensaio 
várias vezes, grave e exiba seu filme. 
 
PENDENTE 

09/11/20 Objetivo: trabalhar interação e inteligência emocional 
 
Material utilizado: jogo UNO e papel e caneta para escrever 
 
Resultados: Victor Hugo compreende as regras e está tolerando 
muito melhor as frustrações. Ainda precisa desenvolver noções 
espaço temporais e de interação.  
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

11/11/20 Atividade: Fotos com poses criativas 
 
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. 
Promover a socialização.  
Estimular a comparação de imagens ajudando na criatividade. 
 
Materiais: celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, sofá, entre 
outros... Desenvolvimento: Através das imagens dos bonecos da 
cartela imitar algumas poses. Vale usar travesseiros, sofá, 
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cadeira, como apoio. Convide seus familiares.  Enquanto um faz 
as poses o outro fotografa, depois invertem os papéis. 
 
PENDENTE 

16/11/20 Vídeo: The voice home kids. 
 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. 
Diminuir a desinibição.  
Integrar os participantes no universo da música.  
Beneficiar o desenvolvimento de outras linguagens. 
 
Material: celular. 
 
Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma 
música conhecida de seu cantor ou cantora favoritos para 
apresentar posteriormente. A família poderá cantar junto. 
PENDENTE 

23/11/20 Atividade: Caça ao tesouro 
 
Objetivos: Encontrar o tesouro escondido, compartilhando pistas 
e informações com outros participantes.  
Desenvolver a habilidade motora, atenção, concentração, 
memória, compreensão de ordens, associação de ideias. 
 
Materiais: celular, caixa de papelão ou baú, papel sulfite, caneta, 
tesoura. 
Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um 
piquenique, um filme, um passeio, uma leitura, uma noite 
temática, um jogo de tabuleiro, entre outros.Seja criativo. 
Conversem e cheguem num acordo entre vocês. Pense bem 
onde irá esconder o tesouro. 
Fotografe cada cômodo onde for colocar as dicas/pistas e 
também o cômodo onde está o tesouro.  
Após dada a partida da caça vá mostrando as fotos dos cômodos 
onde há dicas. Você pode auxiliar na leitura. 
Quando encontrar o tesouro festejam e combinem quando será 
sua paga. (Dia que será feita a atividade/presente). 
 
PENDENTE 

30/11/20 Equipe realizando devolutivas anuais referentes aos 
atendimentos clínicos realizados durante o ano. 

 

Objetivos terapêuticos: 

 Aprimorar noções de regras e limites 

 Trabalhar a habilidade social de como se portar nos diferentes contextos 

(inteligência emocional) 

 Desenvolver tolerância à frustração 
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RELATÓRIO MENSAL – NOVEMBRO/2020 
Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 

 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário:Edie Lorenço Carvalho 
Data Nascimento: 20/02/2009 
Mês: NOVEMBRO/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

02/11/2020 Feriado. 

04/11/2020 Atividade: Cinema (Curta Metragem). Vídeo Educadora de Artes Maristela.  
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros.  Trabalhar em equipe, criar, soltar 
a imaginação e aumentar o nível de desinibição. 
Materiais: Celular, indumentária, papel, caneta, entre outros. 
Desenvolvimento: que tal fazer um curta metragem com seu celular? Você será 
o diretor e o roteirista. Convide a família, escolha o tema, personagens, figurino. 
Pense no que você tem em casa, o que poderá usar. Para gravar seu vídeo use 
de 3 há 5 minutos. Ensaie várias vezes, grave e exiba seu filme. 

PENDENTE 

09/11/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL – não compareceu 

11/11/2020 Vídeo Fotos com poses criativas.  
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. 
Promover a socialização.  
Estimular a comparação de imagens ajudando na criatividade. 
Materiais: celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, sofá,  entre outros... 
Desenvolvimento: Através das imagens dos bonecos da cartela imitar algumas 
poses. Vale usar travesseiros, sofá, cadeira, como apoio. Convide seus familiares.  
Enquanto um faz as poses o outro fotografa, depois invertem os papéis. 

PENDENTE 

16/11/2020 Vídeo: The voice home kids. 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. 
Diminuir a desinibição.  
Integrar os participantes no universo da música.  
Beneficiar o desenvolvimento de outras linguagens. 
Material: celular. 
Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma música conhecida 
de seu cantor ou cantora favoritos para apresentar posteriormente. A família 
poderá cantar junto. 

PENDENTE 
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23/11/2020 Vídeo: Caça ao Tesouro com fotos do celular. 
Objetivos: Encontrar o tesouro escondido.  
Compartilhar pistas e informações com outros participantes.  
Respeitar os outros. 
Desenvolver habilidades motoras, atenção, concentração, memória. 
Materiais: caixa de papelão ou baú para guardar o tesouro, papel sulfite, caneta, 
tesoura, celular.  
Desenvolvimento: Estabelecer um tesouro e esconder num cômodo da casa. 
Colocar várias pistas nos outros cômodos.  Fotografar um a um. Após dada a partida 
mostrar a foto de cada cômodo onde deverão procurar as pistas. Um adulto poderá 
ajudar a ler. No final festejam a descoberta do tesouro em conjunto. 

PENDENTE 

30/11/2020 Equipe em devolutivas. 

Objetivos Manusear diferentes materiais, assim como variados suportes gráficos. 
Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar a atenção e tempo de permanência numa mesma atividade 
proposta. 
Desenvolver a expressão e a criatividade. 
Explorar diversas formas de Arte. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário: Felipe Félix  
Data Nascimento: 17/07/2014 
Mês: NOVEMBRO/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

02/11/2020 Feriado. 

04/11/2020 Atividade: Coordenação motora (vídeo psicopedagoga Deise). 
Objetivos: estimular a coordenação motora fina e viso motora; desenvolver 
noção espacial; estimular a atenção sustentada. Estimular lateralidade.  
Materiais: Folha de papel sulfite, canetinhas, tampas de garrafa pet.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de coordenação 
motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com tamanhas de garrafa 
pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos. Realizando essa atividade 
vamos estar aprimorando várias habilidades importantes para o nosso 
aprendizado. 

PENDENTE 

09/11/2020 Atividade: Desenhando através de colagem de palitos. 
Objetivos: Despertar a criatividade, a coordenação, atenção e tempo de 
permanência na atividade. 
Materiais: Folha de sulfite, palitos de picolé, cola branca escolar, canetas hidrocor. 
Desenvolvimento: Dispor os palitos sobre o papel formando um desenho criativo. 
Depois, levantar um a um, colocando cola para fixá-los. 
Usuário foi muito participativo nesta atividade. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL  

11/11/2020 ATIVIDADE: Cabelo maluco /Atividade de recorte. 
OBJETIVOS: Estimular o recorte; desenvolver motricidade fina; ampliar atenção 
sustentada e compartilhada; promover momento de interação e aprendizado.  
Material: Folha de A4, tesoura, caneta hidrográfica. 
DESENVOLVIMENTO: No dia de hoje envio mais uma atividade para realizarem na 
casa de vocês. Consiste em realizar vários rostos na folha A 4 com diferentes tipos 
de cabelo em linha reta, zig-zag, ondulado, essa atividade vai estimular o recorte 
ampliando a coordenação motora e uso correto da tesoura. Através dessa 
atividade vamos estar ampliando habilidades de uma forma prazerosa. 

PENDENTE 

16/11/2020 Atividade: Transferência  
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Ampliar coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver organização especial.  

506 / 1106



 

 

 

_______________________________________ 

Maristela Kolaga - Professora Artes 

AMA Litoral/SC 
 

Materiais: Fita adesiva, jarro, líquido, copos plásticos, mesa. 
Desenvolvimento :Cada usuário deverá ter uma jarra grande com liquido e três 
recipientes menores com diferentes marcações. A atividade consiste em colocar o 
líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar. Realizando essa atividade 
iremos estar estimulando a coordenação motora fina, a atenção compartilhada, 
habilidades essas fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

23/11/2020 Atividade:Brincando com palitos. 
Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Desenvolvimento:No dia de hoje iremos realizar uma atividade para estimular a 
coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou 
de fósforo,folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos iniciar a 
nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em uma mão e jogar 
na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos palitos. 
PENDETE 

30/11/2020 Equipe em devolutivas. 

Objetivos Melhorar o autocontrole emocional. 
Desenvolver novas formas de Arte, através de sua imaginação. 
Trabalhar a atenção e tempo de permanência numa mesma atividade 
proposta. 
Desenvolver a expressão e a criatividade. 
Explorar diversas formas de Arte. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário: Gustavo Antônio Manske 
Data Nascimento: 24/07/2007 
Mês; NOVEMBRO/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

02/11/2020 Feriado. 

04/11/2020 Atividade: Cinema (Curta Metragem). Vídeo Educadora de Artes Maristela.  
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros.  Trabalhar em equipe, criar, soltar 
a imaginação e aumentar o nível de desinibição. 
Materiais: Celular, indumentária, papel, caneta, entre outros. 
Desenvolvimento: que tal fazer um curta metragem com seu celular? Você será 
o diretor e o roteirista. Convide a família, escolha o tema, personagens, figurino. 
Pense no que você tem em casa, o que poderá usar. Para gravar seu vídeo use 
de 3 há 5 minutos. Ensaie várias vezes, grave e exiba seu filme. 
Usuário foi muito criativo na realização da atividade proposta.  
REALIZADA 

09/11/2020 Atividade: Desenho com palitos de picolé na mesa. 
Objetivos: Desenvolver a criatividade, atenção, utilização de outros suportes e 
materiais alternativos. 
Materiais: uma mesa grande, palitos de picolé. 
Desenvolvimento: Criar um desenho sobre a mesa, utilizando palitos de picolé. 
Usuário realizou a atividade proposta com muito empenho e criatividade.  
ATENDIMENTO PRESENCIAL  

11/11/2020 Vídeo Fotos com poses criativas.  
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. 
Promover a socialização.  
Estimular a comparação de imagens ajudando na criatividade. 
Materiais: celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, sofá,  entre outros... 
Desenvolvimento: Através das imagens dos bonecos da cartela imitar algumas 
poses. Vale usar travesseiros, sofá, cadeira, como apoio. Convide seus familiares.  
Enquanto um faz as poses o outro fotografa, depois invertem os papéis. 
Usuário demonstrou extrema criatividade na atividade proposta, com fotos 
originais. 
REALIZADA 

16/11/2020 Vídeo: The voice home kids. 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. 
Diminuir a desinibição.  
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Integrar os participantes no universo da música.  
Beneficiar o desenvolvimento de outras linguagens. 
Material: celular. 
Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma música conhecida 
de seu cantor ou cantora favoritos para apresentar posteriormente. A família 
poderá cantar junto. 
Usuário realizou a atividade proposta de forma diferenciada, mas condizente com 
o tema. 
REALIZADA 

23/11/2020 Vídeo: Caça ao Tesouro com fotos do celular. 
Objetivos: Encontrar o tesouro escondido.  
Compartilhar pistas e informações com outros participantes.  
Respeitar os outros. 
Desenvolver habilidades motoras, atenção, concentração, memória. 
Materiais: caixa de papelão ou baú para guardar o tesouro, papel sulfite, caneta, 
tesoura, celular.  
Desenvolvimento: Estabelecer um tesouro e esconder num cômodo da casa. 
Colocar várias pistas nos outros cômodos.  Fotografar um a um. Após dada a partida 
mostrar a foto de cada cômodo onde deverão procurar as pistas. Um adulto poderá 
ajudar a ler. No final festejam a descoberta do tesouro em conjunto. 

PENDENTE 

30/11/2020 Equipe em devolutivas. 

Objetivos Conhecer novas cores. 
Desenvolver a expressão e a criatividade. 
Explorar diversas formas de Arte. 
Trabalhar a atenção e tempo de permanência numa mesma atividade 
proposta. 
Melhorar o autocontrole emocional. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário: Pedro Yohan Biscaia 
Data Nascimento: 24/11/2014 
Mês: NOVEMBRO/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

02/11/2020 Feriado. 

04/11/2020 Atividade:Sem os nossos olhos não conseguimos ver o mundo. (vídeo Pedagoga 
Rogiane). 
Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a interpretação 
cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão responsável pela visão e sua 
importância em nossas vidas. Material/estratégia: uma tampa de caixa de 
papelão e canetinha. Atividade: No vídeo explico a necessidade da visão e o 
órgão responsável. Após a família terá que fazer dois furos na caixa, para as 
crianças colocarem as mãos e desta forma os pais pediram para as crianças 
desenharem os olhos, o nariz e a boca. Logo após mostrar para a criança como 
ficou o seu desenho. É importante que a criança perceba que sem enxergarmos 
é difícil identificarmos os lugares certinho dos órgãos. Que precisamos enxergar, 
ver as coisas para podermos identificá-las. 

PENDENTE 

09/11/2020 Atividade: Dobradura/ colagem. 
Objetivos: Desenvolver atenção, concentração, tempo de permanência na mesma 
atividade. 
Materiais: Folha sulfite, cola, folha de papel colorido, EVA picado, cola branca 
escolar. 
Desenvolvimento: Com auxílio da terapeuta realizar a dobradura e depois fazer 
colagem de EVA picado como decoração. 
Usuário realizou a atividade com certa autonomia na hora da colagem. Manteve 
atenção e calma. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL  

11/11/2020 Vídeo: identificando no nosso dia a dia a forma geométrica quadrado. 
Objetivos identificar que as formas geométricas estão presentes no ambiente a 
qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; Identificar e nomear a forma 
geométrica ( quadrado), percebendo suas características.  
Material/estratégia: objetos da casa que possuem a forma geométrica quadrado. 
Desenvolvimento: pedir para a criança identificar objetos em seu lar que lembrem 
a forma geométrica quadrado e nomeá-los. 

PENDENTE 

16/11/2020 Atividade: identificado a forma geométrica círculo no nosso dia a dia.  
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Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no ambiente a 
qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e nomear a forma 
geométrica (circulo), percebendo suas características.  
Material/ estratégia: identificar objetos da casa que possuem a forma geométrica 
circulo. 
Com o auxílio de um adulto, identificar, reconhecer objetos, alimentos em seu lar 
que lembrem a forma geométrica círculo. 

PENDENTE 

23/11/2020 Vídeo: Dobradura chapéu do soldado. 
Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no ambiente a 
qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e nomear a forma 
geométrica (triângulo), percebendo suas características.  
Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal. 
Atividade: A proposta é que a criança perceba que as formas geométricas fazem 
parte do nosso dia a dia e que identifiquem objetos em sua casa que tenham a 
forma geométrica triângulo. Após iremos fazer uma dobradura do chapéu do 
soldado com a folha sulfite ou folha de jornal/revista 

PENDENTE. 

30/11/2020 Equipe em devolutivas. 

Objetivos Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 
Desenvolver a expressão e a criatividade. 
Explorar diversas formas de Arte, através de diferentes texturas, diferentes 
materiais. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário: Victor Hugo Vaz 
Data Nascimento: 10/08/2010 
Mês: NOVEMBRO/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

02/11/2020 Feriado. 

04/11/2020 Atividade: Cinema (Curta Metragem). Vídeo Educadora de Artes Maristela.  
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros.  Trabalhar em equipe, criar, soltar 
a imaginação e aumentar o nível de desinibição. 
Materiais: Celular, indumentária, papel, caneta, entre outros. 
Desenvolvimento: que tal fazer um curta metragem com seu celular? Você será 
o diretor e o roteirista. Convide a família, escolha o tema, personagens, figurino. 
Pense no que você tem em casa, o que poderá usar. Para gravar seu vídeo use 
de 3 há 5 minutos. Ensaie várias vezes, grave e exiba seu filme. 

PENDENTE 

09/11/2020 Atividade: Desenhando através de colagem de palitos. 
Objetivos: Despertar a criatividade, a coordenação, atenção e tempo de 
permanência na atividade. 
Materiais: Folha de sulfite, palitos de picolé, cola branca escolar, canetas hidrocor. 
Desenvolvimento: Dispor os palitos sobre o papel formando um desenho criativo. 
Depois, levantar um a um, colocando cola para fixá-los. Usuário foi muito 
participativo nesta atividade. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL  

11/11/2020 Vídeo Fotos com poses criativas.  
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. 
Promover a socialização.  
Estimular a comparação de imagens ajudando na criatividade. 
Materiais: celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, sofá,  entre outros... 
Desenvolvimento: Através das imagens dos bonecos da cartela imitar algumas 
poses. Vale usar travesseiros, sofá, cadeira, como apoio. Convide seus familiares.  
Enquanto um faz as poses o outro fotografa, depois invertem os papéis. 

PENDENTE 

16/11/2020 Vídeo: The voice home kids. 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. 
Diminuir a desinibição.  
Integrar os participantes no universo da música.  
Beneficiar o desenvolvimento de outras linguagens. 
Material: celular. 
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Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma música conhecida 
de seu cantor ou cantora favoritos para apresentar posteriormente. A família 
poderá cantar junto. 

PENDENTE 

23/11/2020 Vídeo: Caça ao Tesouro com fotos do celular. 
Objetivos: Encontrar o tesouro escondido.  
Compartilhar pistas e informações com outros participantes.  
Respeitar os outros. 
Desenvolver habilidades motoras, atenção, concentração, memória. 
Materiais: caixa de papelão ou baú para guardar o tesouro, papel sulfite, caneta, 
tesoura, celular.  
Desenvolvimento: Estabelecer um tesouro e esconder num cômodo da casa. 
Colocar várias pistas nos outros cômodos.  Fotografar um a um. Após dada a partida 
mostrar a foto de cada cômodo onde deverão procurar as pistas. Um adulto poderá 
ajudar a ler. No final festejam a descoberta do tesouro em conjunto. 

PENDENTE 

30/11/2020 Equipe em devolutivas. 

Objetivos Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 
Desenvolver a expressão e a criatividade. 
Explorar diversas formas de Arte, através de diferentes texturas e materiais. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário: Emanuel Gonçalves Buzzo 
Data Nascimento: 03/02/2012 
Mês: NOVEMBRO/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

03/11/2020 Atividade: Desenhando através de colagem de palitos. 
Objetivos: Despertar a criatividade, a coordenação, atenção e tempo de 
permanência na atividade. 
Materiais: Folha de sulfite, palitos de picolé, cola branca escolar, canetas hidrocor. 
Desenvolvimento: Dispor os palitos sobre o papel formando um desenho criativo. 
Depois, levantar um a um, colocando cola para fixá-los. Usuário foi muito 
participativo nesta atividade. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

04/11/2020 Atividade: Cinema (Curta Metragem). Vídeo Educadora de Artes Maristela. 
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros.  Trabalhar em equipe, criar, soltar 
a imaginação e aumentar o nível de desinibição. 
Materiais: Celular, indumentária, papel, caneta, entre outros. 
Desenvolvimento: que tal fazer um curta metragem com seu celular? Você será 
o diretor e o roteirista. Convide a família, escolha o tema, personagens, figurino. 
Pense no que você tem em casa, o que poderá usar. Para gravar seu vídeo use 
de 3 há 5 minutos. Ensaie várias vezes, grave e exiba seu filme. 

PENDENTE 

10/11/2020 Atividade: O universo em minha visão(desenho). 
Objetivo: Aumentar a criatividade. Desenvolver a imaginação. 
Materiais: Folha A4, lápis, borracha, lápis de cor, canetinhas. 
Desenvolvimento: Desenhar o que mais lhe chama a atenção no universo. 
(planetas, cometas, lua, sol, entre outros...) 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

11/11/2020 Vídeo Fotos com poses criativas.  
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. 
Promover a socialização.  
Estimular a comparação de imagens ajudando na criatividade. 
Materiais: celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, sofá,  entre outros... 
Desenvolvimento: Através das imagens dos bonecos da cartela imitar algumas 
poses. Vale usar travesseiros, sofá, cadeira, como apoio. Convide seus familiares.  
Enquanto um faz as poses o outro fotografa, depois invertem os papéis. 

PENDENTE 

17/11/2020 Vídeo: The voice home kids. 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. 
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Diminuir a desinibição.  
Integrar os participantes no universo da música.  
Beneficiar o desenvolvimento de outras linguagens. 
Material: celular. 
Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma música conhecida 
de seu cantor ou cantora favoritos para apresentar posteriormente. A família 
poderá cantar junto. 

PENDENTE 

24/11/2020 Vídeo: Caça ao Tesouro com fotos do celular. 
Objetivos: Encontrar o tesouro escondido.  
Compartilhar pistas e informações com outros participantes.  
Respeitar os outros. 
Desenvolver habilidades motoras, atenção, concentração, memória. 
Materiais: caixa de papelão ou baú para guardar o tesouro, papel sulfite, caneta, 
tesoura, celular.  
Desenvolvimento: Estabelecer um tesouro e esconder num cômodo da casa. 
Colocar várias pistas nos outros cômodos.  Fotografar um a um. Após dada a partida 
mostrar a foto de cada cômodo onde deverão procurar as pistas. Um adulto poderá 
ajudar a ler. No final festejam a descoberta do tesouro em conjunto. 

PENDENTE 

Objetivos Melhorar o autocontrole emocional. 
Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 
Explorar diversas formas de Arte, desenvolvendo sua expressão e 
imaginação. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário: Henrique Brillinger 
Data Nascimento: 22/09/2016 
Mês: NOVEMBRO/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

03/11/2020 Atividade: Massinha de modelar. 
Objetivos: Manter a atenção compartilhada, manusear diferentes texturas. 
Materiais: Massinha de modelar colorida, forminhas de corte, palitos de 
picolé,mesa. 
Desenvolvimento: Manusear a massinha de várias maneiras e utilizar as forminhas, 
com auxílio da terapeuta. Usuário não chorou na data de hoje e foi muito 
participativo. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

04/11/2020 Atividade:Sem os nossos olhos não conseguimos ver o mundo (vídeo Pedagoga 
Rogiane). 
Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a interpretação 
cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão responsável pela visão e sua 
importância em nossas vidas. Material/estratégia: uma tampa de caixa de 
papelão e canetinha. Atividade: No vídeo explico a necessidade da visão e o 
órgão responsável. Após a família terá que fazer dois furos na caixa, para as 
crianças colocarem as mãos e desta forma os pais pediram para as crianças 
desenharem os olhos, o nariz e a boca. Logo após mostrar para a criança como 
ficou o seu desenho. É importante que a criança perceba que sem enxergarmos 
é difícil identificarmos os lugares certinho dos órgãos. Que precisamos enxergar, 
ver as coisas para podermos identificá-las. 

PENDENTE 

10/11/2020 Atividade: Colagem com palitos de picolé. 
Objetivos: Aumentar a atenção compartilhada, desenvolver maior vínculo 
terapêutico. 
Materiais: Cola, palitos de picolé, papel A4. 
Desenvolvimento: Com mediação da terapeuta, colocar sobre a cola os palitos de 
picolé, depois pintar com giz ao redor, como uma pista. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

11/11/2020 Vídeo: identificando no nosso dia a dia a forma geométrica quadrado. 
Objetivos identificar que as formas geométricas estão presentes no ambiente a 
qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; Identificar e nomear a forma 
geométrica ( quadrado), percebendo suas características.  
Material/estratégia: objetos da casa que possuem a forma geométrica quadrado. 

516 / 1106



 

 

 

_______________________________________ 

Maristela Kolaga - Professora Artes 

AMA Litoral/SC 
 

Desenvolvimento: pedir para a criança identificar objetos em seu lar que lembrem 
a forma geométrica quadrado e nomeá-los. 

PENDENTE 

17/11/2020 Atividade: identificado a forma geométrica círculo no nosso dia a dia.  
Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no ambiente a 
qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e nomear a forma 
geométrica (circulo), percebendo suas características.  
Material/ estratégia: identificar objetos da casa que possuem a forma geométrica 
circulo. 
Com o auxílio de um adulto, identificar, reconhecer objetos, alimentos em seu lar 
que lembrem a forma geométrica círculo. 

PENDENTE 

24/11/2020 Vídeo: Dobradura chapéu do soldado 
Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no ambiente a 
qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e nomear a forma 
geométrica (triângulo), percebendo suas características.  
Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal 
Atividade: A proposta é que a criança perceba que as formas geométricas fazem 
parte do nosso dia a dia e que identifiquem objetos em sua casa que tenham a 
forma geométrica triângulo. Após iremos fazer uma dobradura do chapéu do 
soldado com a folha sulfite ou folha de jornal/revista. 

PENDENTE 

Objetivos Melhorar o autocontrole emocional. 
Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 
Explorar diversas formas de Arte, observando as possibilidades oferecidas 
com os diversos materiais. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário:João Gabriel Ribeiro Ferreira   
Data Nascimento: 05/05/2011 
Mês: NOVEMBRO/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

03/11/2020 Atividade: Desenho com palitos de picolé na mesa. 
Objetivos: Desenvolver a criatividade, atenção, utilização de outros suportes e 
materiais alternativos. 
Materiais: uma mesa grande, palitos de picolé. 
Desenvolvimento: Criar um desenho sobre a mesa, utilizando palitos de picolé. 
Usuário realizou a atividade proposta com muito empenho e criatividade. Fez um 
restaurante, seu quarto e o escritório do pai. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

04/11/2020 Atividade: Cinema (Curta Metragem). Vídeo Educadora de Artes Maristela.  
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros.  Trabalhar em equipe, criar, soltar 
a imaginação e aumentar o nível de desinibição. 
Materiais: Celular, indumentária, papel, caneta, entre outros. 
Desenvolvimento: que tal fazer um curta metragem com seu celular? Você será 
o diretor e o roteirista. Convide a família, escolha o tema, personagens, figurino. 
Pense no que você tem em casa, o que poderá usar. Para gravar seu vídeo use 
de 3 há 5 minutos. Ensaie várias vezes, grave e exiba seu filme. 

PENDENTE 

10/11/2020 Atividade: O universo em minha visão(desenho). 
Objetivo: Aumentar a criatividade. Desenvolver a imaginação. 
Materiais: Folha A4, lápis, borracha, lápis de cor, canetinhas. 
Desenvolvimento: Desenhar o que mais lhe chama a atenção no universo. 
(planetas, cometas, lua, sol, entre outros...) 
Foi criativo e conversou sobre o assunto durante toda a atividade proposta. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

11/11/2020 Vídeo Fotos com poses criativas.  
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. 
Promover a socialização.  
Estimular a comparação de imagens ajudando na criatividade. 
Materiais: celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, sofá, entre outros... 
Desenvolvimento: Através das imagens dos bonecos da cartela imitar algumas 
poses. Vale usar travesseiros, sofá, cadeira, como apoio. Convide seus familiares.  
Enquanto um faz as poses o outro fotografa, depois invertem os papéis. 

PENDENTE 

17/11/2020 Vídeo: The voice home kids. 
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Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. 
Diminuir a desinibição.  
Integrar os participantes no universo da música.  
Beneficiar o desenvolvimento de outras linguagens. 
Material: celular. 
Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma música conhecida 
de seu cantor ou cantora favoritos para apresentar posteriormente. A família 
poderá cantar junto. 

PENDENTE 

24/11/2020 Vídeo: Caça ao Tesouro com fotos do celular. 
Objetivos: Encontrar o tesouro escondido.  
Compartilhar pistas e informações com outros participantes.  
Respeitar os outros. 
Desenvolver habilidades motoras, atenção, concentração, memória. 
Materiais: caixa de papelão ou baú para guardar o tesouro, papel sulfite, caneta, 
tesoura, celular.  
Desenvolvimento: Estabelecer um tesouro e esconder num cômodo da casa. 
Colocar várias pistas nos outros cômodos.  Fotografar um a um. Após dada a partida 
mostrar a foto de cada cômodo onde deverão procurar as pistas. Um adulto poderá 
ajudar a ler. No final festejam a descoberta do tesouro em conjunto. 

PENDENTE 

Objetivos Explorar diversas formas de Arte, observando as possibilidades oferecidas 
com os diversos materiais. 
Melhorar o autocontrole emocional. 
Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário:  Leonardo Assunção Martins 
Data Nascimento: 04/06/2010 
Mês: NOVEMBRO/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

03/11/2020 Atividade: Desenhando através de colagem de palitos. 
Objetivos: Despertar a criatividade, a coordenação, atenção e tempo de 
permanência na atividade. 
Materiais: Folha de sulfite, palitos de picolé, cola branca escolar, canetas hidrocor. 
Desenvolvimento: Dispor os palitos sobre o papel formando um desenho criativo. 
Depois, levantar um a um, colocando cola para fixá-los.  
Muito criativo na realização da atividade proposta. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

04/11/2020 Atividade: Cinema (Curta Metragem). Vídeo Educadora de Artes Maristela.  
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros.  Trabalhar em equipe, criar, soltar 
a imaginação e aumentar o nível de desinibição. 
Materiais: Celular, indumentária, papel, caneta, entre outros. 
Desenvolvimento: que tal fazer um curta metragem com seu celular? Você será 
o diretor e o roteirista. Convide a família, escolha o tema, personagens, figurino. 
Pense no que você tem em casa, o que poderá usar. Para gravar seu vídeo use 
de 3 há 5 minutos. Ensaie várias vezes, grave e exiba seu filme. 

PENDENTE 

10/11/2020 Atividade: Desenho surpresa “nas costas”. 
Objetivos: Desenvolver confiança no outro, aumentar atenção e concentração no 
que está realizando. 
Materiais: Folha de A4, canetão de quadro branco, grampo de roupa.    
Desenvolvimento: Em dupla com o colega Lucas, hora um desenha, hora outro, 
alternando. Coloca-se a folha de sulfite nas costas de um, onde o outro desenhará. 
Nisso, o que está com a folha nas costas tentará sentir o que o colega desenha e 
reproduzirá na folha em sua frente. 
Muito participativo durante a atividade proposta. Atencioso e caprichoso. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

11/11/2020 Vídeo Fotos com poses criativas.  
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. 
Promover a socialização.  
Estimular a comparação de imagens ajudando na criatividade. 
Materiais: celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, sofá, entre outros... 
Desenvolvimento: Através das imagens dos bonecos da cartela imitar algumas 
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poses. Vale usar travesseiros, sofá, cadeira, como apoio. Convide seus familiares.  
Enquanto um faz as poses o outro fotografa, depois invertem os papéis. 

PENDENTE 

17/11/2020 Vídeo: The voice home kids. 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. 
Diminuir a desinibição.  
Integrar os participantes no universo da música.  
Beneficiar o desenvolvimento de outras linguagens. 
Material: celular. 
Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma música conhecida 
de seu cantor ou cantora favoritos para apresentar posteriormente. A família 
poderá cantar junto. 

PENDENTE 

24/11/2020 Vídeo: Caça ao Tesouro com fotos do celular. 
Objetivos: Encontrar o tesouro escondido.  
Compartilhar pistas e informações com outros participantes.  
Respeitar os outros. 
Desenvolver habilidades motoras, atenção, concentração, memória. 
Materiais: caixa de papelão ou baú para guardar o tesouro, papel sulfite, caneta, 
tesoura, celular.  
Desenvolvimento: Estabelecer um tesouro e esconder num cômodo da casa. 
Colocar várias pistas nos outros cômodos.  Fotografar um a um. Após dada a partida 
mostrar a foto de cada cômodo onde deverão procurar as pistas. Um adulto poderá 
ajudar a ler. No final festejam a descoberta do tesouro em conjunto. 

PENDENTE 

Objetivos Explorar diversas formas de Arte, observando as possibilidades oferecidas 
com os diversos materiais. 
Melhorar o autocontrole emocional. 
Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar a atenção e tempo de permanência numa mesma atividade 
proposta. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário: Lucas Eduardo Vargas Dorneles 
Data Nascimento: 04/05/2005 
Mês: NOVEMBRO/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

03/11/2020 Faltou. 

04/11/2020 Atividade: Cinema (Curta Metragem). Vídeo Educadora de Artes Maristela.  
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros.  Trabalhar em equipe, criar, soltar 
a imaginação e aumentar o nível de desinibição. 
Materiais: Celular, indumentária, papel, caneta, entre outros. 
Desenvolvimento: que tal fazer um curta metragem com seu celular? Você será 
o diretor e o roteirista. Convide a família, escolha o tema, personagens, figurino. 
Pense no que você tem em casa, o que poderá usar. Para gravar seu vídeo use 
de 3 há 5 minutos. Ensaie várias vezes, grave e exiba seu filme. 

PENDENTE 

10/11/2020 Atividade: Desenho surpresa “nas costas”. 
Objetivos: Desenvolver confiança no outro, aumentar atenção e concentração no 
que está realizando. 
Materiais: Folha de A4, canetão de quadro branco, grampo de roupa.    
Desenvolvimento: Em dupla com o colega Leonardo, hora um desenha, hora outro, 
alternando. Coloca-se a folha de sulfite nas costas de um, onde o outro desenhará. 
Nisso, o que está com a folha nas costas tentará sentir o que o colega desenha e 
reproduzirá na folha em sua frente. 
Muito atencioso e cuidadoso durante a realização da atividade proposta em dupla. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

11/11/2020 Vídeo Fotos com poses criativas.  
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. 
Promover a socialização.  
Estimular a comparação de imagens ajudando na criatividade. 
Materiais: celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, sofá,  entre outros... 
Desenvolvimento: Através das imagens dos bonecos da cartela imitar algumas 
poses. Vale usar travesseiros, sofá, cadeira, como apoio. Convide seus familiares.  
Enquanto um faz as poses o outro fotografa, depois invertem os papéis. 

PENDENTE 

17/11/2020 Vídeo: The voice home kids. 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. 
Diminuir a desinibição.  
Integrar os participantes no universo da música.  
Beneficiar o desenvolvimento de outras linguagens. 
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Material: celular. 
Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma música conhecida 
de seu cantor ou cantora favoritos para apresentar posteriormente. A família 
poderá cantar junto. 

PENDENTE 

24/11/2020 Vídeo: Caça ao Tesouro com fotos do celular. 
Objetivos: Encontrar o tesouro escondido.  
Compartilhar pistas e informações com outros participantes.  
Respeitar os outros. 
Desenvolver habilidades motoras, atenção, concentração, memória. 
Materiais: caixa de papelão ou baú para guardar o tesouro, papel sulfite, caneta, 
tesoura, celular.  
Desenvolvimento: Estabelecer um tesouro e esconder num cômodo da casa. 
Colocar várias pistas nos outros cômodos.  Fotografar um a um. Após dada a partida 
mostrar a foto de cada cômodo onde deverão procurar as pistas. Um adulto poderá 
ajudar a ler. No final festejam a descoberta do tesouro em conjunto. 

PENDENTE 

Objetivos Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 
Desenvolver a expressão e a criatividade. 
Explorar diversas formas de Arte, observando as possibilidades oferecidas 
com os diversos materiais. 
Utilizar da Arte como forma de manifestação expontânea. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário: Sofia Taborda do Amaral 
Data Nascimento: 22/10/2009 
Mês: NOVEMBRO/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

 

Data  

03/11/2020 Atividade: Desenhando através de colagem de palitos. 
Objetivos: Despertar a criatividade, a coordenação, atenção e tempo de 
permanência na atividade. 
Materiais: Folha de sulfite, palitos de picolé, cola branca escolar, canetas hidrocor. 
Desenvolvimento: Dispor os palitos sobre o papel formando um desenho criativo. 
Depois, levantar um a um, colocando cola para fixá-los.  
Usuária foi muito criativa na realização da atividade proposta. Depois de realizar a 
mesma até apresentou seu desenho em poucas palavras. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

04/11/2020 Atividade: Coordenação motora (vídeo psicopedagoga Deise). 
Objetivos: estimular a coordenação motora fina e viso motora; desenvolver 
noção espacial; estimular a atenção sustentada. Estimular lateralidade.  
Materiais: Folha de papel sulfite, canetinhas, tampas de garrafa pet. 
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de coordenação 
motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com tamanhas de garrafa 
pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos. Realizando essa atividade 
vamos estar aprimorando várias habilidades importantes para o nosso 
aprendizado. 

PENDENTE 

10/11/2020 Atividade: Dobradura Tulipas. 
Objetivos: Desenvolver atenção compartilhada, aumentar o vínculo terapêutico. 
Materiais: Papel A4 branco, folhas de papel coloridas/escolheu vermelha. Tesoura, 
cola, giz de cera. 
Desenvolvimento: Com mediação da terapeuta de Artes, realizar a dobradura das 
tulipas, depois colar na folha e desenhar a paisagem ao fundo. (desenhou sol, 
nuvem e chão) 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

11/11/2020 ATIVIDADE: Cabelo maluco /Atividade de recorte. 
OBJETIVOS: Estimular o recorte; desenvolver motricidade fina; ampliar atenção 
sustentada e compartilhada; promover momento de interação e aprendizado.  
Material: Folha de A4, tesoura, caneta hidrográfica. 
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DESENVOLVIMENTO: No dia de hoje envio mais uma atividade para realizarem na 
casa de vocês. Consiste em realizar vários rostos na folha A 4 com diferentes tipos 
de cabelo em linha reta, zig-zag, ondulado, essa atividade vai estimular o recorte 
ampliando a coordenação motora e uso correto da tesoura. Através dessa 
atividade vamos estar ampliando habilidades de uma forma prazerosa.  

PENDENTE 

17/11/2020 Atividade: Transferência  
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Ampliar coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver organização especial.  
Materiais: Fita adesiva, jarro, líquido, copos plásticos, mesa. 
Desenvolvimento :Cada usuário deverá ter uma jarra grande com liquido e três 
recipientes menores com diferentes marcações. A atividade consiste em colocar o 
líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar. Realizando essa atividade 
iremos estar estimulando a coordenação motora fina, a atenção compartilhada, 
habilidades essas fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares 
PENDENTE 

24/11/2020 Atividade:Brincando com palitos. 
Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Desenvolvimento:No dia de hoje iremos realizar uma atividade para estimular a 
coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou 
de fósforo,folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos iniciar a 
nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em uma mão e jogar 
na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos palitos. 

PENDENTE 

Objetivos Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 
Desenvolver a expressão e a criatividade. 
Explorar diversas formas de Arte. 
Utilizar-se da Arte como forma de manifestação espontânea. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Davi Beuting Severo 
Data Nascimento:  03/08/2011 
Mês: NOVEMBRO/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

04/11/2020 Atividade: Cinema (Curta Metragem). Vídeo Educadora de Artes Maristela.  
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros.  Trabalhar em equipe, criar, soltar 
a imaginação e aumentar o nível de desinibição. 
Materiais: Celular, indumentária, papel, caneta, entre outros. 
Desenvolvimento: que tal fazer um curta metragem com seu celular? Você será 
o diretor e o roteirista. Convide a família, escolha o tema, personagens, figurino. 
Pense no que você tem em casa, o que poderá usar. Para gravar seu vídeo use 
de 3 há 5 minutos. Ensaie várias vezes, grave e exiba seu filme. 

PENDENTE 

05/11/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL – não compareceu 

12/11/2020 Vídeo Fotos com poses criativas.  
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. 
Promover a socialização.  
Estimular a comparação de imagens ajudando na criatividade. 
Materiais: celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, sofá,  entre outros... 
Desenvolvimento: Através das imagens dos bonecos da cartela imitar algumas 
poses. Vale usar travesseiros, sofá, cadeira, como apoio. Convide seus familiares.  
Enquanto um faz as poses o outro fotografa, depois invertem os papéis. 

PENDENTE 

19/11/2020 Vídeo: The voice home kids. 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. 
Diminuir a desinibição.  
Integrar os participantes no universo da música.  
Beneficiar o desenvolvimento de outras linguagens. 
Material: celular. 
Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma música conhecida 
de seu cantor ou cantora favoritos para apresentar posteriormente. A família 
poderá cantar junto. 

PENDENTE 

26/11/2020 Vídeo: Caça ao Tesouro com fotos do celular. 
Objetivos: Encontrar o tesouro escondido.  
Compartilhar pistas e informações com outros participantes.  
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Respeitar os outros. 
Desenvolver habilidades motoras, atenção, concentração, memória. 
Materiais: caixa de papelão ou baú para guardar o tesouro, papel sulfite, caneta, 
tesoura, celular.  
Desenvolvimento: Estabelecer um tesouro e esconder num cômodo da casa. 
Colocar várias pistas nos outros cômodos.  Fotografar um a um. Após dada a partida 
mostrar a foto de cada cômodo onde deverão procurar as pistas. Um adulto poderá 
ajudar a ler. No final festejam a descoberta do tesouro em conjunto. 

PENDENTE 

Objetivos Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 
Desenvolver a expressão e a criatividade. 
Explorar diversas formas de Arte, desenvolvendo a expressão e a 
imaginação. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Isabelli Pereira Lima 
Data Nascimento:  04/01/2013 
Mês: NOVEMBRO /2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

04/11/2020 Atividade: Coordenação motora (vídeo psicopedagoga Deise). 
Objetivos: estimular a coordenação motora fina e viso motora; desenvolver 
noção espacial; estimular a atenção sustentada. Estimular lateralidade.  
Materiais: Folha de papel sulfite, canetinhas, tampas de garrafa pet. 
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de coordenação 
motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com tamanhas de garrafa 
pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos. Realizando essa atividade 
vamos estar aprimorando várias habilidades importantes para o nosso 
aprendizado. 

PENDENTE 

05/11/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL – não compareceu 

12/11/2020 ATIVIDADE: Cabelo maluco /Atividade de recorte. 
OBJETIVOS: Estimular o recorte; desenvolver motricidade fina; ampliar atenção 
sustentada e compartilhada; promover momento de interação e aprendizado.  
Material: Folha de A4, tesoura, caneta hidrográfica. 
DESENVOLVIMENTO: No dia de hoje envio mais uma atividade para realizarem na 
casa de vocês. Consiste em realizar vários rostos na folha A 4 com diferentes tipos 
de cabelo em linha reta, zig-zag, ondulado, essa atividade vai estimular o recorte 
ampliando a coordenação motora e uso correto da tesoura. Através dessa 
atividade vamos estar ampliando habilidades de uma forma prazerosa.  

PENDENTE 

19/11/2020 Atividade: Transferência  
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Ampliar coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver organização especial.  
Materiais: Fita adesiva, jarro, líquido, copos plásticos, mesa. 
Desenvolvimento :Cada usuário deverá ter uma jarra grande com liquido e três 
recipientes menores com diferentes marcações. A atividade consiste em colocar o 
líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar. Realizando essa atividade 
iremos estar estimulando a coordenação motora fina, a atenção compartilhada, 
habilidades essas fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 

PENDENTE 

26/11/2020 Atividade:Brincando com palitos. 

528 / 1106



 

 

 

_______________________________________ 

Maristela Kolaga - Professora Artes 

AMA Litoral/SC 
 

Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Desenvolvimento:No dia de hoje iremos realizar uma atividade para estimular a 
coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou 
de fósforo,folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos iniciar a 
nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em uma mão e jogar 
na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos palitos. 

PENDENTE 

Objetivos Em avaliação e vínculo terapêutico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

529 / 1106



 

 

 

_______________________________________ 

Maristela Kolaga - Professora Artes 

AMA Litoral/SC 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Joaquim de Almeida Nunes 
Data Nascimento:  31/12/2014 
Mês: NOVEMBRO/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

04/11/2020 Atividade: Sem os nossos olhos não conseguimos ver o mundo (vídeo Pedagoga 
Rogiane). 
Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a interpretação 
cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão responsável pela visão e sua 
importância em nossas vidas. Material/estratégia: uma tampa de caixa de 
papelão e canetinha. Atividade: No vídeo explico a necessidade da visão e o 
órgão responsável. Após a família terá que fazer dois furos na caixa, para as 
crianças colocarem as mãos e desta forma os pais pediram para as crianças 
desenharem os olhos, o nariz e a boca. Logo após mostrar para a criança como 
ficou o seu desenho. É importante que a criança perceba que sem enxergarmos 
é difícil identificarmos os lugares certinho dos órgãos. Que precisamos enxergar, 
ver as coisas para podermos identificá-las. 

PENDENTE 

05/11/2020 Atividade: Dobradura casa e colagem de EVA. 
Objetivos: Manter atenção compartilhada, coordenação motora fina, tempo de 
permanência na mesma atividade, criatividade. 
Materiais: Folha de sulfite, caneta hidrocor, cola, papel colorido, pedaços de E.V.A 
picados. 
Desenvolvimento: Realizar a dobradura com instruções e mediações da terapeuta. 
Colar na folha branca. Desenhar os detalhes (porta, janela, garagem, chaminé...) e 
colar pedaços de EVA no chão ou calçada. 
Usuário foi muito comunicativo e atencioso durante a realização da atividade 
proposta. Fez uma chaminé dizendo que:  “Papai Noel irá entrar por ali.” 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

12/11/2020 Vídeo: identificando no nosso dia a dia a forma geométrica quadrado. 
Objetivos identificar que as formas geométricas estão presentes no ambiente a 
qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; Identificar e nomear a forma 
geométrica ( quadrado), percebendo suas características.  
Material/estratégia: objetos da casa que possuem a forma geométrica quadrado. 
Desenvolvimento: pedir para a criança identificar objetos em seu lar que lembrem 
a forma geométrica quadrado e nomeá-los. 

PENDENTE 

19/11/2020 Atividade: identificado a forma geométrica círculo no nosso dia a dia.  
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Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no ambiente a 
qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e nomear a forma 
geométrica (circulo), percebendo suas características.  
Material/ estratégia: identificar objetos da casa que possuem a forma geométrica 
circulo. 
Com o auxílio de um adulto, identificar, reconhecer objetos, alimentos em seu lar 
que lembrem a forma geométrica círculo. 

PENDENTE 

26/11/2020 Vídeo: Dobradura chapéu do soldado 
Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no ambiente a 
qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e nomear a forma 
geométrica (triângulo), percebendo suas características.  
Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal 
Atividade: A proposta é que a criança perceba que as formas geométricas fazem 
parte do nosso dia a dia e que identifiquem objetos em sua casa que tenham a 
forma geométrica triângulo. Após iremos fazer uma dobradura do chapéu do 
soldado com a folha sulfite ou folha de jornal/revista. 

PENDENTE 

Objetivos Melhorar o autocontrole emocional. 
Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 
Ampliar suas formas de expressão e comunicação através das Artes. 
Conhecer diferentes texturas, diferentes materiais e propostas em Artes. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Mathias Becker Niechel  
Data Nascimento: 06/02/2014 
Mês: NOVEMBRO / 2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

04/11/2020 Atividade:Sem os nossos olhos não conseguimos ver o mundo (vídeo Pedagoga 
Rogiane). 
Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a interpretação 
cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão responsável pela visão e sua 
importância em nossas vidas. Material/estratégia: uma tampa de caixa de 
papelão e canetinha. Atividade: No vídeo explicou a necessidade da visão e o 
órgão responsável. Após a família terá que fazer dois furos na caixa, para as 
crianças colocarem as mãos e desta forma os pais pediram para as crianças 
desenharem os olhos, o nariz e a boca. Logo após mostrar para a criança como 
ficou o seu desenho. É importante que a criança perceba que sem enxergarmos 
é difícil identificarmos os lugares certinho dos órgãos. Que precisamos enxergar, 
ver as coisas para podermos identificá-las. 
REALIZADA 

05/11/2020 Atividade: Desenho com palitos de picolé na mesa. 
Objetivos: Desenvolver a criatividade, atenção, utilização de outros suportes e 
materiais alternativos. 
Materiais: uma mesa grande, palitos de picolé. 
Desenvolvimento: Criar um desenho sobre a mesa, utilizando palitos de picolé. 
Usuário realizou a atividade proposta com muito empenho e criatividade. 
Desenhou o Perna Longa, casa e plantação de cenouras. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

12/11/2020 Vídeo: identificando no nosso dia a dia a forma geométrica quadrado. 
Objetivos identificar que as formas geométricas estão presentes no ambiente a 
qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; Identificar e nomear a forma 
geométrica ( quadrado), percebendo suas características.  
Material/estratégia: objetos da casa que possuem a forma geométrica quadrado. 
Desenvolvimento: pedir para a criança identificar objetos em seu lar que lembrem 
a forma geométrica quadrado e nomeá-los. 

PENDENTE 

19/11/2020 Atividade: identificado a forma geométrica círculo no nosso dia a dia.  
Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no ambiente a 
qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e nomear a forma 
geométrica (circulo), percebendo suas características.  
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Material/ estratégia: identificar objetos da casa que possuem a forma geométrica 
circulo. 
Com o auxílio de um adulto, identificar, reconhecer objetos, alimentos em seu lar 
que lembrem a forma geométrica círculo. 

PENDENTE 

26/11/2020 Vídeo: Dobradura chapéu do soldado 
Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no ambiente a 
qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e nomear a forma 
geométrica (triângulo), percebendo suas características.  
Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal 
Atividade: A proposta é que a criança perceba que as formas geométricas fazem 
parte do nosso dia a dia e que identifiquem objetos em sua casa que tenham a 
forma geométrica triângulo. Após iremos fazer uma dobradura do chapéu do 
soldado com a folha sulfite ou folha de jornal/revista. 
PENDENTE 

Objetivos Melhorar o autocontrole emocional. 
Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 
Ampliar suas formas de expressão e comunicação através das Artes. 
Conhecer diferentes texturas, diferentes materiais e propostas em Artes. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Thales Miguel dos Santos Ávila Lopes   
Data Nascimento: 18/05/2014 
Mês: NOVEMBRO/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

04/11/2020 Atividade: Coordenação motora (vídeo psicopedagoga Deise). 
Objetivos: estimular a coordenação motora fina e viso motora; desenvolver 
noção espacial; estimular a atenção sustentada. Estimular lateralidade.  
Materiais: Folha de papel sulfite, canetinhas, tampas de garrafa pet.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de coordenação 
motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com tamanhas de garrafa 
pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos. Realizando essa atividade 
vamos estar aprimorando várias habilidades importantes para o nosso 
aprendizado. 

PENDENTE 

05/11/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL – não compareceu 

12/11/2020 ATIVIDADE: Cabelo maluco /Atividade de recorte. 
OBJETIVOS: Estimular o recorte; desenvolver motricidade fina; ampliar atenção 
sustentada e compartilhada; promover momento de interação e aprendizado.  
Material: Folha de A4, tesoura, caneta hidrográfica. 
DESENVOLVIMENTO: No dia de hoje envio mais uma atividade para realizarem na 
casa de vocês. Consiste em realizar vários rostos na folha A 4 com diferentes tipos 
de cabelo em linha reta, zig-zag, ondulado, essa atividade vai estimular o recorte 
ampliando a coordenação motora e uso correto da tesoura. Através dessa 
atividade vamos estar ampliando habilidades de uma forma prazerosa.  

PENDENTE 

19/11/2020 Atividade: Transferência  
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Ampliar coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver organização especial.  
Materiais: Fita adesiva, jarro, líquido, copos plásticos, mesa. 
Desenvolvimento :Cada usuário deverá ter uma jarra grande com liquido e três 
recipientes menores com diferentes marcações. A atividade consiste em colocar o 
líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar. Realizando essa atividade 
iremos estar estimulando a coordenação motora fina, a atenção compartilhada, 
habilidades essas fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 

PENDENTE 

26/11/2020 Atividade:Brincando com palitos. 
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Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Desenvolvimento:No dia de hoje iremos realizar uma atividade para estimular a 
coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou 
de fósforo,folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos iniciar a 
nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em uma mão e jogar 
na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos palitos. 
PENDENTE 

Objetivos Melhorar o autocontrole emocional. 
Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 
Desenvolver a expressão e a criatividade. 
Observar as possibilidades oferecidas com os diversos materiais em Artes. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: D´Alessandro Dias Minuto 
Data Nascimento: 20/04/2010 
Mês: NOVEMBRO/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data   

04/11/2020 Atividade: Coordenação motora (vídeo psicopedagoga Deise). 
Objetivos: estimular a coordenação motora fina e viso motora; desenvolver 
noção espacial; estimular a atenção sustentada. Estimular lateralidade.  
Materiais: Folha de papel sulfite, canetinhas, tampas de garrafa pet.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de coordenação 
motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com tamanhas de garrafa 
pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos. Realizando essa atividade 
vamos estar aprimorando várias habilidades importantes para o nosso 
aprendizado. 

PENDENTE 

06/11/2020 Atividade: Desenho com palitos de picolé na mesa. 
Objetivos: Desenvolver a criatividade, atenção, utilização de outros suportes e 
materiais alternativos. 
Materiais: uma mesa grande, palitos de picolé. 
Desenvolvimento: Criar um desenho sobre a mesa, utilizando palitos de picolé. 
Usuário necessitou de mediação para a realização de uma figura simples. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

13/11/2020 ATIVIDADE: Cabelo maluco /Atividade de recorte. 
OBJETIVOS: Estimular o recorte; desenvolver motricidade fina; ampliar atenção 
sustentada e compartilhada; promover momento de interação e aprendizado.  
Material: Folha de A4, tesoura, caneta hidrográfica. 
DESENVOLVIMENTO: No dia de hoje envio mais uma atividade para realizarem na 
casa de vocês. Consiste em realizar vários rostos na folha A 4 com diferentes tipos 
de cabelo em linha reta, zig-zag, ondulado, essa atividade vai estimular o recorte 
ampliando a coordenação motora e uso correto da tesoura. Através dessa atividade 
vamos estar ampliando habilidades de uma forma prazerosa.  

PENDENTE 

20/11/2020 Atividade: Transferência  
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Ampliar coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver organização especial.  
Materiais: Fita adesiva, jarro, líquido, copos plásticos, mesa. 

536 / 1106



 

 

 

_______________________________________ 

Maristela Kolaga - Professora Artes 

AMA Litoral/SC 
 

Desenvolvimento :Cada usuário deverá ter uma jarra grande com liquido e três 
recipientes menores com diferentes marcações. A atividade consiste em colocar o 
líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar. Realizando essa atividade 
iremos estar estimulando a coordenação motora fina, a atenção compartilhada, 
habilidades essas fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 

PENDENTE 

27/11/2020 Atividade:Brincando com palitos. 
Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Desenvolvimento:No dia de hoje iremos realizar uma atividade para estimular a 
coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou de 
fósforo,folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos iniciar a 
nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em uma mão e jogar 
na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos palitos. 
PENDENTE 

Objetivos Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 
Desenvolver a expressão e a criatividade. 
Observar as possibilidades oferecidas com os diversos materiais em Artes. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário: Daniel Victor Pires Pereira 
Data Nascimento: 29/08/2007 
Mês: NOVEMBRO/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data   

04/11/2020 Atividade: Cinema (Curta Metragem). Vídeo Educadora de Artes Maristela.  
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros.  Trabalhar em equipe, criar, soltar 
a imaginação e aumentar o nível de desinibição. 
Materiais: Celular, indumentária, papel, caneta, entre outros. 
Desenvolvimento: que tal fazer um curta metragem com seu celular? Você será 
o diretor e o roteirista. Convide a família, escolha o tema, personagens, figurino. 
Pense no que você tem em casa, o que poderá usar. Para gravar seu vídeo use de 
3 há 5 minutos. Ensaie várias vezes, grave e exiba seu filme. 

PENDENTE 

06/11/2020 Atividade: Bichos e sombras. 
Objetivos: Identificar luz e sombras, atenção, concentração na atividade, destreza 
no desenho. 
Materiais: Bichos de borracha, lápis 6B, papel sulfite branco, lanterna do celular. 
Desenvolvimento: Escurecer o ambiente, dispor os bichos sobre o papel sulfite, 
ascender a lanterna do celular e desenhar o contorno das sombras que irão 
aparecer. Sombrear após com o lápis 6B. 
Usuário demonstrou muito interesse na atividade proposta. Relatou que nunca 
havia observado as “SOMBRAS”. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

13/11/2020 Vídeo Fotos com poses criativas.  
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. 
Promover a socialização.  
Estimular a comparação de imagens ajudando na criatividade. 
Materiais: celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, sofá,  entre outros... 
Desenvolvimento: Através das imagens dos bonecos da cartela imitar algumas 
poses. Vale usar travesseiros, sofá, cadeira, como apoio. Convide seus familiares.  
Enquanto um faz as poses o outro fotografa, depois invertem os papéis. 

PENDENTE 

20/11/2020 Vídeo: The voice home kids. 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. 
Diminuir a desinibição.  
Integrar os participantes no universo da música.  
Beneficiar o desenvolvimento de outras linguagens. 
Material: celular. 
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Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma música conhecida de 
seu cantor ou cantora favoritos para apresentar posteriormente. A família poderá 
cantar junto. 

PENDENTE 

27/11/2020 Vídeo: Caça ao Tesouro com fotos do celular. 
Objetivos: Encontrar o tesouro escondido.  
Compartilhar pistas e informações com outros participantes.  
Respeitar os outros. 
Desenvolver habilidades motoras, atenção, concentração, memória. 
Materiais: caixa de papelão ou baú para guardar o tesouro, papel sulfite, caneta, 
tesoura, celular.  
Desenvolvimento: Estabelecer um tesouro e esconder num cômodo da casa. 
Colocar várias pistas nos outros cômodos.  Fotografar um a um. Após dada a partida 
mostrar a foto de cada cômodo onde deverão procurar as pistas. Um adulto poderá 
ajudar a ler. No final festejam a descoberta do tesouro em conjunto. 
PENDENTE 

Objetivos Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 
Desenvolver a expressão e a criatividade através das Artes. 
Manusear diferentes materiais, assim como variados suportes gráficos. 
Desenvolver novas formas através de sua imaginação. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário: Diogo Couvodos Casa 
Data Nascimento: 15/02/2011 
Mês: NOVEMBRO/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data   

04/11/2020 Atividade: Coordenação motora (vídeo psicopedagoga Deise). 
Objetivos: estimular a coordenação motora fina e viso motora; desenvolver 
noção espacial; estimular a atenção sustentada. Estimular lateralidade. 
Materiais: Folha de papel sulfite, canetinhas, tampas de garrafa pet.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de coordenação 
motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com tamanhas de garrafa 
pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos. Realizando essa atividade 
vamos estar aprimorando várias habilidades importantes para o nosso 
aprendizado. 

PENDENTE 

06/11/2020 Atividade: Desenho com palitos de picolé na mesa. 
Objetivos: Desenvolver a criatividade, atenção, utilização de outros suportes e 
materiais alternativos. 
Materiais: uma mesa grande, palitos de picolé. 
Desenvolvimento: Criar um desenho sobre a mesa, utilizando palitos de picolé. 
Usuário mostrou-se muito atento nesta atividade. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

13/11/2020 ATIVIDADE: Cabelo maluco /Atividade de recorte. 
OBJETIVOS: Estimular o recorte; desenvolver motricidade fina; ampliar atenção 
sustentada e compartilhada; promover momento de interação e aprendizado.  
Material: Folha de A4, tesoura, caneta hidrográfica. 
DESENVOLVIMENTO: No dia de hoje envio mais uma atividade para realizarem na 
casa de vocês. Consiste em realizar vários rostos na folha A 4 com diferentes tipos 
de cabelo em linha reta, zig-zag, ondulado, essa atividade vai estimular o recorte 
ampliando a coordenação motora e uso correto da tesoura. Através dessa atividade 
vamos estar ampliando habilidades de uma forma prazerosa.  

PENDENTE 

20/11/2020 Atividade: Transferência  
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Ampliar coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver organização especial.  
Materiais: Fita adesiva, jarro, líquido, copos plásticos, mesa. 
Desenvolvimento :Cada usuário deverá ter uma jarra grande com liquido e três 
recipientes menores com diferentes marcações. A atividade consiste em colocar o 
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líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar. Realizando essa atividade 
iremos estar estimulando a coordenação motora fina, a atenção compartilhada, 
habilidades essas fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 

PENDENTE 

27/11/2020 Atividade:Brincando com palitos. 
Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Desenvolvimento:No dia de hoje iremos realizar uma atividade para estimular a 
coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou de 
fósforo,folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos iniciar a 
nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em uma mão e jogar 
na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos palitos. 
PENDENTE 

Objetivos Melhorar o autocontrole emocional. 
Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar a atenção e tempo de permanência numa mesma atividade 
proposta. 
Desenvolver a expressão e a criatividade. 
Explorar diversas formas de Arte. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Felipe Gabriel da Silva 
Data Nascimento: 02/10/2010 
Mês: NOVEMBRO/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data   

04/11/2020 Atividade: Coordenação motora (vídeo psicopedagoga Deise). 
Objetivos: estimular a coordenação motora fina e viso motora; desenvolver 
noção espacial; estimular a atenção sustentada. Estimular lateralidade. 
Materiais: Folha de papel sulfite, canetinhas, tampas de garrafa pet.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de coordenação 
motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com tamanhas de garrafa 
pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos. Realizando essa atividade 
vamos estar aprimorando várias habilidades importantes para o nosso 
aprendizado. 

PENDENTE 

06/11/2020 Atividade: Desenhando através de colagem de palitos. 
Objetivos: Despertar a criatividade, a coordenação, atenção e tempo de 
permanência na atividade. 
Materiais: Folha de sulfite, palitos de picolé, cola branca escolar, canetas hidrocor. 
Desenvolvimento: Dispor os palitos sobre o papel formando um desenho criativo. 
Depois, levantar um a um, colocando cola para fixá-los. Usuário foi muito 
participativo nesta atividade. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

13/11/2020 ATIVIDADE: Cabelo maluco /Atividade de recorte. 
OBJETIVOS: Estimular o recorte; desenvolver motricidade fina; ampliar atenção 
sustentada e compartilhada; promover momento de interação e aprendizado.  
Material: Folha de A4, tesoura, caneta hidrográfica. 
DESENVOLVIMENTO: No dia de hoje envio mais uma atividade para realizarem na 
casa de vocês. Consiste em realizar vários rostos na folha A 4 com diferentes tipos 
de cabelo em linha reta, zig-zag, ondulado, essa atividade vai estimular o recorte 
ampliando a coordenação motora e uso correto da tesoura. Através dessa atividade 
vamos estar ampliando habilidades de uma forma prazerosa.  

PENDENTE 

20/11/2020 Atividade: Transferência  
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Ampliar coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver organização especial.  
Materiais: Fita adesiva, jarro, líquido, copos plásticos, mesa. 
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Desenvolvimento :Cada usuário deverá ter uma jarra grande com liquido e três 
recipientes menores com diferentes marcações. A atividade consiste em colocar o 
líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar. Realizando essa atividade 
iremos estar estimulando a coordenação motora fina, a atenção compartilhada, 
habilidades essas fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 

PENDENTE 

27/11/2020 Atividade:Brincando com palitos. 
Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Desenvolvimento:No dia de hoje iremos realizar uma atividade para estimular a 
coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou de 
fósforo,folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos iniciar a 
nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em uma mão e jogar 
na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos palitos. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Objetivos Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 
Desenvolver a expressão e a criatividade. 
Observar as possibilidades oferecidas com os diversos materiais em Artes. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Fernando Gabriel Sprote 
Data Nascimento: 10/03/2007 
Mês: NOVEMBRO/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data   

04/11/2020 Atividade: Coordenação motora (vídeo psicopedagoga Deise). 
Objetivos: estimular a coordenação motora fina e viso motora; desenvolver 
noção espacial; estimular a atenção sustentada. Estimular lateralidade.  
Materiais: Folha de papel sulfite, canetinhas, tampas de garrafa pet.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de coordenação 
motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com tamanhas de garrafa 
pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos. Realizando essa atividade 
vamos estar aprimorando várias habilidades importantes para o nosso 
aprendizado. 

PENDENTE 

06/11/2020 Atividade: Desenho da mão com canetão de quadro branco. 
Objetivos: Estabelecer vinculo terapêutico, atenção compartilhada, tempo de 
permanência numa mesma atividade. 
Materiais: Papel sulfite, canetão para quadro branco. 
Desenvolvimento: Colocar as mãos sobre a folha e com auxílio das terapeutas 
desenhá-las. 
Usuário mostrou-se muito agitado neste dia. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

13/11/2020 ATIVIDADE: Cabelo maluco /Atividade de recorte. 
OBJETIVOS: Estimular o recorte; desenvolver motricidade fina; ampliar atenção 
sustentada e compartilhada; promover momento de interação e aprendizado.  
Material: Folha de A4, tesoura, caneta hidrográfica. 
DESENVOLVIMENTO: No dia de hoje envio mais uma atividade para realizarem na 
casa de vocês. Consiste em realizar vários rostos na folha A 4 com diferentes tipos 
de cabelo em linha reta, zig-zag, ondulado, essa atividade vai estimular o recorte 
ampliando a coordenação motora e uso correto da tesoura. Através dessa atividade 
vamos estar ampliando habilidades de uma forma prazerosa.  

PENDENTE 

20/11/2020 Atividade: Transferência  
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Ampliar coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver organização especial.  
Materiais: Fita adesiva, jarro, líquido, copos plásticos, mesa. 
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Desenvolvimento :Cada usuário deverá ter uma jarra grande com liquido e três 
recipientes menores com diferentes marcações. A atividade consiste em colocar o 
líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar. Realizando essa atividade 
iremos estar estimulando a coordenação motora fina, a atenção compartilhada, 
habilidades essas fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 

PENDENTE 

27/11/2020 Atividade:Brincando com palitos. 
Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Desenvolvimento:No dia de hoje iremos realizar uma atividade para estimular a 
coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou de 
fósforo,folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos iniciar a 
nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em uma mão e jogar 
na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos palitos. 
PENDENTE 

Objetivos Melhorar o autocontrole emocional. 
Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 
Explorar diversas formas de Arte, através das possibilidades oferecidas com 
diferentes materiais e suportes. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Samuel da Silva 
Data Nascimento: 05/12/2014 
Mês: NOVEMBRO/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data   

06/11/2020 Atividade:Sem os nossos olhos não conseguimos ver o mundo (vídeo Pedagoga 
Rogiane). 
Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a interpretação 
cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão responsável pela visão e sua 
importância em nossas vidas. Material/estratégia: uma tampa de caixa de 
papelão e canetinha. Atividade: No vídeo explico a necessidade da visão e o órgão 
responsável. Após a família terá que fazer dois furos na caixa, para as crianças 
colocarem as mãos e desta forma os pais pediram para as crianças desenharem 
os olhos, o nariz e a boca. Logo após mostrar para a criança como ficou o seu 
desenho. É importante que a criança perceba que sem enxergarmos é difícil 
identificarmos os lugares certinho dos órgãos. Que precisamos enxergar, ver as 
coisas para podermos identificá-las. 

PENDENTE 

13/11/2020 Vídeo: identificando no nosso dia a dia a forma geométrica quadrado. 
Objetivos identificar que as formas geométricas estão presentes no ambiente a qual 
vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; Identificar e nomear a forma 
geométrica ( quadrado), percebendo suas características.  
Material/estratégia: objetos da casa que possuem a forma geométrica quadrado. 
Desenvolvimento: pedir para a criança identificar objetos em seu lar que lembrem 
a forma geométrica quadrado e nomeá-los. 

PENDENTE 

20/11/2020 Atividade: identificado a forma geométrica círculo no nosso dia a dia.  
Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no ambiente a 
qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e nomear a forma 
geométrica (circulo), percebendo suas características.  
Material/ estratégia: identificar objetos da casa que possuem a forma geométrica 
circulo. 
Com o auxílio de um adulto, identificar, reconhecer objetos, alimentos em seu lar 
que lembrem a forma geométrica círculo. 

PENDENTE 

27/11/2020 Vídeo: Dobradura chapéu do soldado 
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Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no ambiente a 
qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e nomear a forma 
geométrica (triângulo), percebendo suas características.  
Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal 
Atividade: A proposta é que a criança perceba que as formas geométricas fazem 
parte do nosso dia a dia e que identifiquem objetos em sua casa que tenham a 
forma geométrica triângulo. Após iremos fazer uma dobradura do chapéu do 
soldado com a folha sulfite ou folha de jornal/revista. 
PENDENTE 

Objetivos Explorar diversas formas de Arte, através das possibilidades oferecidas com 
diferentes materiais e suportes. 
Desenvolver novas formas através da imaginação. 
Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar a atenção e tempo de permanência numa mesma atividade 
proposta. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Daniel de Sena Nunes 
Data Nascimento: 12/07/2015 
Mês: NOVEMBRO/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

03/11/2020 Atividade: Desenhando através de colagem de palitos. 
Objetivos: Despertar a criatividade, a coordenação, atenção e tempo de 
permanência na atividade. 
Materiais: Folha de sulfite, palitos de picolé, cola branca escolar, canetas hidrocor. 
Desenvolvimento: Dispor os palitos sobre o papel formando um desenho criativo. 
Depois, levantar um a um, colocando cola para fixá-los. Usuário foi muito 
participativo nesta atividade. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

04/11/2020 Atividade: Coordenação motora (vídeo psicopedagoga Deise). 
Objetivos: estimular a coordenação motora fina e viso motora; desenvolver 
noção espacial; estimular a atenção sustentada. Estimular lateralidade.  
Materiais: Folha de papel sulfite, canetinhas, tampas de garrafa pet.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de coordenação 
motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com tamanhas de garrafa 
pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos. Realizando essa atividade 
vamos estar aprimorando várias habilidades importantes para o nosso 
aprendizado. 
REALIZADA 

10/11/2020 Atividade: Desenhando com giz de cera. 
Objetivos: Reconhecer este material, aumentar tempo de atenção e concentração 
na mesma atividade. 
Materiais: Papel A4, giz de cera. 
Desenvolvimento: Desenhar com o giz de cera Jumbo livremente na folha. 
Usuário desenhou uma pista para brincar com carrinhos. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

11/11/2020 ATIVIDADE: Cabelo maluco /Atividade de recorte. 
OBJETIVOS: Estimular o recorte; desenvolver motricidade fina; ampliar atenção 
sustentada e compartilhada; promover momento de interação e aprendizado.  
Material: Folha de A4, tesoura, caneta hidrográfica. 
DESENVOLVIMENTO: No dia de hoje envio mais uma atividade para realizarem na 
casa de vocês. Consiste em realizar vários rostos na folha A 4 com diferentes tipos 
de cabelo em linha reta, zig-zag, ondulado, essa atividade vai estimular o recorte 
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ampliando a coordenação motora e uso correto da tesoura. Através dessa 
atividade vamos estar ampliando habilidades de uma forma prazerosa.  
REALIZADA 

17/11/2020 Atividade: Transferência  
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Ampliar coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver organização especial.  
Materiais: Fita adesiva, jarro, líquido, copos plásticos, mesa. 
Desenvolvimento :Cada usuário deverá ter uma jarra grande com liquido e três 
recipientes menores com diferentes marcações. A atividade consiste em colocar o 
líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar. Realizando essa atividade 
iremos estar estimulando a coordenação motora fina, a atenção compartilhada, 
habilidades essas fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 

PENDENTE 

24/11/2020 Atividade:Brincando com palitos. 
Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Desenvolvimento:No dia de hoje iremos realizar uma atividade para estimular a 
coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou 
de fósforo,folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos iniciar a 
nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em uma mão e jogar 
na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos palitos. 
PENDENTE 

Objetivos Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 
Desenvolver a expressão e a criatividade. 
Explorar diversas formas de Arte, desenvolvendo a imaginação, a expressão 
e a criatividade. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Efraim Henrique dos Santos Pereira 
Data Nascimento: 07/06/2014 
Mês: NOVEMBRO/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

03/11/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL – não compareceu 

04/11/2020 Atividade: Coordenação motora (vídeo psicopedagoga Deise). 
Objetivos: estimular a coordenação motora fina e viso motora; desenvolver 
noção espacial; estimular a atenção sustentada. Estimular lateralidade.  
Materiais: Folha de papel sulfite, canetinhas, tampas de garrafa pet. 
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de coordenação 
motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com tamanhas de garrafa 
pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos. Realizando essa atividade 
vamos estar aprimorando várias habilidades importantes para o nosso 
aprendizado. 

PENDENTE 

10/11/2020 Atividade interna. 

11/11/2020 ATIVIDADE: Cabelo maluco /Atividade de recorte. 
OBJETIVOS: Estimular o recorte; desenvolver motricidade fina; ampliar atenção 
sustentada e compartilhada; promover momento de interação e aprendizado.  
Material: Folha de A4, tesoura, caneta hidrográfica. 
DESENVOLVIMENTO: No dia de hoje envio mais uma atividade para realizarem na 
casa de vocês. Consiste em realizar vários rostos na folha A 4 com diferentes tipos 
de cabelo em linha reta, zig-zag, ondulado, essa atividade vai estimular o recorte 
ampliando a coordenação motora e uso correto da tesoura. Através dessa 
atividade vamos estar ampliando habilidades de uma forma prazerosa.  

PENDENTE 

24/11/2020 Atividade:Brincando com palitos. 
Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Desenvolvimento:No dia de hoje iremos realizar uma atividade para estimular a 
coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou 
de fósforo,folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos iniciar a 
nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em uma mão e jogar 
na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos palitos. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Objetivos Estimular a atenção compartilhada. 
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Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 
Explorar diversas formas de Arte, desenvolvendo a imaginação, a expressão 
e a criatividade. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Jean Carvalho de Camargo 
Data Nascimento: 05/08/2009 
Mês: NOVEMBRO/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

03/11/2020 Atividade: Desenhando através de colagem de palitos. 
Objetivos: Despertar a criatividade, a coordenação, atenção e tempo de 
permanência na atividade. 
Materiais: Folha de sulfite, palitos de picolé, cola branca escolar, canetas hidrocor. 
Desenvolvimento: Dispor os palitos sobre o papel formando um desenho criativo. 
Depois, levantar um a um, colocando cola para fixá-los. 
 Usuário foi muito participativo nesta atividade, criando um personagem de seu 
desenho animado favorito. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

04/11/2020 Atividade: Cinema (Curta Metragem). Vídeo Educadora de Artes Maristela.  
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros.  Trabalhar em equipe, criar, soltar 
a imaginação e aumentar o nível de desinibição. 
Materiais: Celular, indumentária, papel, caneta, entre outros. 
Desenvolvimento: que tal fazer um curta metragem com seu celular? Você será 
o diretor e o roteirista. Convide a família, escolha o tema, personagens, figurino. 
Pense no que você tem em casa, o que poderá usar. Para gravar seu vídeo use 
de 3 há 5 minutos. Ensaie várias vezes, grave e exiba seu filme. 
REALIZADA 

10/11/2020 Atividade: Impressão com giz de cera. 
Objetivos: Reconhecer este material, aumentar tempo de atenção e concentração 
na mesma atividade. 
Materiais: Papel A4, giz de cera, pedaços de papelão. 
Desenvolvimento: Desenhar com o giz de cera Jumbo livremente na folha. Embaixo 
da mesma dispor de vários pedaços de papelão, para que apareçam as impressões. 
Usuário necessitou de auxílio para desenhar com o giz paralelamente sobre a folha. 
Depois de várias tentativas obteve êxito. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

11/11/2020 Vídeo Fotos com poses criativas.  
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. 
Promover a socialização.  
Estimular a comparação de imagens ajudando na criatividade. 
Materiais: celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, sofá,  entre outros... 
Desenvolvimento: Através das imagens dos bonecos da cartela imitar algumas 
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poses. Vale usar travesseiros, sofá, cadeira, como apoio. Convide seus familiares.  
Enquanto um faz as poses o outro fotografa, depois invertem os papéis. 
REALIZADA 

17/11/2020 Vídeo: The voice home kids. 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. 
Diminuir a desinibição.  
Integrar os participantes no universo da música.  
Beneficiar o desenvolvimento de outras linguagens. 
Material: celular. 
Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma música conhecida 
de seu cantor ou cantora favoritos para apresentar posteriormente. A família 
poderá cantar junto. 
REALIZADA 

24/11/2020 Vídeo: Caça ao Tesouro com fotos do celular. 
Objetivos: Encontrar o tesouro escondido.  
Compartilhar pistas e informações com outros participantes.  
Respeitar os outros. 
Desenvolver habilidades motoras, atenção, concentração, memória. 
Materiais: caixa de papelão ou baú para guardar o tesouro, papel sulfite, caneta, 
tesoura, celular.  
Desenvolvimento: Estabelecer um tesouro e esconder num cômodo da casa. 
Colocar várias pistas nos outros cômodos.  Fotografar um a um. Após dada a partida 
mostrar a foto de cada cômodo onde deverão procurar as pistas. Um adulto poderá 
ajudar a ler. No final festejam a descoberta do tesouro em conjunto. 
PENDENTE 

Objetivos Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 
Desenvolver a expressão e a criatividade. 
Explorar diversas formas de Arte, através de diferentes materiais e suportes. 
Criar ou recriar formas expressivas. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Kalel Antunes Ferreira 
Data Nascimento: 27/05/2008 
Mês: NOVEMBRO/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

03/11/2020 Atividade: Desenhando através de colagem de palitos. 
Objetivos: Despertar a criatividade, a coordenação, atenção e tempo de 
permanência na atividade. 
Materiais: Folha de sulfite, palitos de picolé, cola branca escolar, canetas hidrocor. 
Desenvolvimento: Dispor os palitos sobre o papel formando um desenho criativo. 
Depois, levantar um a um, colocando cola para fixá-los. 
 Usuário foi muito participativo nesta atividade, criando uma casa, onde fez 
questão de recortar para que a porta pudesse abrir. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

04/11/2020 Atividade: Cinema (Curta Metragem). Vídeo Educadora de Artes Maristela.  
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros.  Trabalhar em equipe, criar, soltar 
a imaginação e aumentar o nível de desinibição. 
Materiais: Celular, indumentária, papel, caneta, entre outros. 
Desenvolvimento: que tal fazer um curta metragem com seu celular? Você será 
o diretor e o roteirista. Convide a família, escolha o tema, personagens, figurino. 
Pense no que você tem em casa, o que poderá usar. Para gravar seu vídeo use 
de 3 há 5 minutos. Ensaie várias vezes, grave e exiba seu filme. 

PENDENTE 

10/11/2020 Atividade: Desenho surpresa “nas costas”. 
Objetivos: Desenvolver confiança no outro, aumentar atenção e concentração no 
que está realizando. 
Materiais: Folha de A4, canetão de quadro branco, grampo de roupa.    
Desenvolvimento: Em dupla com o colega Paulo, hora um desenha, hora outro, 
alternando. Coloca-se a folha de sulfite nas costas de um, onde o outro desenhará. 
Nisso, o que está com a folha nas costas tentará sentir o que o colega desenha e 
reproduzirá na folha em sua frente. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

11/11/2020 Vídeo Fotos com poses criativas.  
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. 
Promover a socialização.  
Estimular a comparação de imagens ajudando na criatividade. 
Materiais: celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, sofá,  entre outros... 
Desenvolvimento: Através das imagens dos bonecos da cartela imitar algumas 
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poses. Vale usar travesseiros, sofá, cadeira, como apoio. Convide seus familiares.  
Enquanto um faz as poses o outro fotografa, depois invertem os papéis. 

PENDENTE 

17/11/2020 Vídeo: The voice home kids. 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. 
Diminuir a desinibição.  
Integrar os participantes no universo da música.  
Beneficiar o desenvolvimento de outras linguagens. 
Material: celular. 
Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma música conhecida 
de seu cantor ou cantora favoritos para apresentar posteriormente. A família 
poderá cantar junto. 

PENDENTE 

24/11/2020 Vídeo: Caça ao Tesouro com fotos do celular. 
Objetivos: Encontrar o tesouro escondido.  
Compartilhar pistas e informações com outros participantes.  
Respeitar os outros. 
Desenvolver habilidades motoras, atenção, concentração, memória. 
Materiais: caixa de papelão ou baú para guardar o tesouro, papel sulfite, caneta, 
tesoura, celular.  
Desenvolvimento: Estabelecer um tesouro e esconder num cômodo da casa. 
Colocar várias pistas nos outros cômodos.  Fotografar um a um. Após dada a partida 
mostrar a foto de cada cômodo onde deverão procurar as pistas. Um adulto poderá 
ajudar a ler. No final festejam a descoberta do tesouro em conjunto. 
PENDENTE 

Objetivos Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 
Desenvolver a expressão e a criatividade. 
Explorar diversas formas de Arte através de diferentes materiais e suportes. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Adriel Goulart 
Data Nascimento: 10/03/2013 
Mês: NOVEMBRO/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

04/11/2020 Atividade: Coordenação motora (vídeo psicopedagoga Deise). 
Objetivos: estimular a coordenação motora fina e viso motora; desenvolver 
noção espacial; estimular a atenção sustentada. Estimular lateralidade.  
Materiais: Folha de papel sulfite, canetinhas, tampas de garrafa pet.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de coordenação 
motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com tamanhas de garrafa 
pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos. Realizando essa atividade 
vamos estar aprimorando várias habilidades importantes para o nosso 
aprendizado. 

PENDENTE 

05/11/2020 Atividade: Areia da lua. 
Objetivos: manusear diferentes texturas e materiais, atenção, tempo de 
permanência numa mesma atividade. 
Materiais: estabelecidos na receita/ em anexo na plataforma. 
Desenvolvimento: Com auxílio de um adulto fazer a receita passo a passo e depois 
manusear a massinha de areia da lua. 

PENDENTE 

11/11/2020 ATIVIDADE: Cabelo maluco /Atividade de recorte. 
OBJETIVOS: Estimular o recorte; desenvolver motricidade fina; ampliar atenção 
sustentada e compartilhada; promover momento de interação e aprendizado.  
Material: Folha de A4, tesoura, caneta hidrográfica. 
DESENVOLVIMENTO: No dia de hoje envio mais uma atividade para realizarem na 
casa de vocês. Consiste em realizar vários rostos na folha A 4 com diferentes tipos 
de cabelo em linha reta, zig-zag, ondulado, essa atividade vai estimular o recorte 
ampliando a coordenação motora e uso correto da tesoura. Através dessa 
atividade vamos estar ampliando habilidades de uma forma prazerosa. 

 PENDENTE 

12/11/2020 Atividade: Bichos e sombras. 
Objetivos: Observar a sombra que cada objeto produz, desenvolver a atenção, 
diminuir a ansiedade, aumentar a coordenação motora.                       
Materiais: Lanterna, papel sulfite, lápis de escrever, bichos de plástico ou borracha. 
Desenvolvimento: Dispor os bichos sobre a folha. Focar a lanterna sobre os animais 
desenhando o respectivo contorno de suas sombras com o lápis. 
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PENDENTE 

18/11/2020 Atividade: Transferência  
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Ampliar coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver organização especial.  
Materiais: Fita adesiva, jarro, líquido, copos plásticos, mesa. 
Desenvolvimento :Cada usuário deverá ter uma jarra grande com liquido e três 
recipientes menores com diferentes marcações. A atividade consiste em colocar o 
líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar. Realizando essa atividade 
iremos estar estimulando a coordenação motora fina, a atenção compartilhada, 
habilidades essas fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 

PENDENTE 

19/11/2020 Atividade: Qual Brinquedo que está faltando? 
Objetivo: Estimular a atenção sustentada e concentração; trabalhar o 
autocontrole.  
Materiais: 10 brinquedos da criança e uma venda ou pano para tapar os olhos 
Desenvolvimento: Primeiro prepare uma bandeja/caixa ou em uma mesa que não 
tenha outros estímulos em cima; separar 10 brinquedos da criança (caso fique 
muito fácil, pode aumentar o número de brinquedos). 
Depois apresente a bandeja ou caixa para a criança e peça para ela observar bem. 
Peça para ele contar quantos brinquedos tem e qual é o nome de cada um deles. 
Isso vai ajudar na memorização.  Em seguida, depois que a criança já tiver focado 
bastante sua atenção, vende os olhos da criança e retire um dos objetos.  Em 
seguida peça para abrir os olhos e observar qual o objeto que está faltando. 

PENDENTE 

26/11/2020 Atividade:Brincando com palitos. 
Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Desenvolvimento:No dia de hoje iremos realizar uma atividade para estimular a 
coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou 
de fósforo,folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos iniciar a 
nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em uma mão e jogar 
na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos palitos. 
PENDENTE 

Objetivos Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 
Desenvolver novas formas através de sua imaginação. 
Conhecer diferentes materiais e texturas variadas. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Aiken Arthur Ribeiro Novaes 
Data Nascimento: 10/11/2013 
Mês: NOVEMBRO/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

04/11/2020 Atividade: Coordenação motora (vídeo psicopedagoga Deise). 
Objetivos: estimular a coordenação motora fina e viso motora; desenvolver 
noção espacial; estimular a atenção sustentada. Estimular lateralidade. 
Materiais: Folha de papel sulfite, canetinhas, tampas de garrafa pet.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de coordenação 
motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com tamanhas de garrafa  
pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos. Realizando essa atividade 
vamos estar aprimorando várias habilidades importantes para o nosso 
aprendizado. 
REALIZADA 

05/11/2020 Atividade: Areia da lua. 
Objetivos: manusear diferentes texturas e materiais, atenção, tempo de 
permanência numa mesma atividade. 
Materiais: estabelecidos na receita/ em anexo na plataforma. 
Desenvolvimento: Com auxílio de um adulto fazer a receita passo a passo e depois 
manusear a massinha de areia da lua. 
REALIZADA 

11/11/2020 ATIVIDADE: Cabelo maluco /Atividade de recorte. 
OBJETIVOS: Estimular o recorte; desenvolver motricidade fina; ampliar atenção 
sustentada e compartilhada; promover momento de interação e aprendizado.  
Material: Folha de A4, tesoura, caneta hidrográfica. 
DESENVOLVIMENTO: No dia de hoje envio mais uma atividade para realizarem na 
casa de vocês. Consiste em realizar vários rostos na folha A 4 com diferentes tipos 
de cabelo em linha reta, zig-zag, ondulado, essa atividade vai estimular o recorte 
ampliando a coordenação motora e uso correto da tesoura. Através dessa 
atividade vamos estar ampliando habilidades de uma forma prazerosa.  
REALIZADA 

12/11/2020 Atividade: Bichos e sombras. 
Objetivos: Observar a sombra que cada objeto produz, desenvolver a atenção, 
diminuir a ansiedade, aumentar a coordenação motora.                       
Materiais: Lanterna, papel sulfite, lápis de escrever, bichos de plástico ou borracha. 
Desenvolvimento: Dispor os bichos sobre a folha. Focar a lanterna sobre os animais 
desenhando o respectivo contorno de suas sombras com o lápis. 
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PENDENTE 

18/11/2020 Atividade: Transferência  
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Ampliar coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver organização especial.  
Materiais: Fita adesiva, jarro, líquido, copos plásticos, mesa. 
Desenvolvimento :Cada usuário deverá ter uma jarra grande com liquido e três 
recipientes menores com diferentes marcações. A atividade consiste em colocar o 
líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar. Realizando essa atividade 
iremos estar estimulando a coordenação motora fina, a atenção compartilhada, 
habilidades essas fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 

PENDENTE 

19/11/2020 Atividade: Flauta êmbolo. 
Objetivos – Trabalhar a motricidade fina, a atenção e concentração, o controle do 
sopro. 
Materiais – Um pedaço de mangueira (de preferência transparente) e uma bexiga. 
Descrição - A proposta da atividade consiste em criar com materiais alternativos o 
efeito sonoro de uma flauta de êmbolo, instrumento presente no subconsciente 
coletivo de todos aqueles que viram desenhos animados onde as quedas de 
precipícios das personagens eram sonorizados com um apito descendente, 
começando com um som bem agudo e terminando ao final com um som grave.  
Passo 1 – Cortar um pedaço de mangueira de aproximadamente 15 cm. 
Passo 2 – Posicionar a bexiga em uma das pontas da mangueira. 
Passo 3 – Colocar água na mangueira até que a agua esteja um dedo acima da 
bexiga.  
Passo 4 – Soprar na ponta da mangueira direcionando o sopro para baixo e apertar 
a bexiga para que a água se movimente e mude de nível dentro da mangueira, 
modulando o som produzido. Para esta atividade seguiu link em anexo. 
REALIZADA 

26/11/2020 Atividade:Brincando com palitos. 
Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Desenvolvimento:No dia de hoje iremos realizar uma atividade para estimular a 
coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou 
de fósforo,folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos iniciar a 
nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em uma mão e jogar 
na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos palitos. 
PENDENTE 

Objetivos Em avaliação e vínculo terapêutico. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: José Eduardo de Oliveira da Costa 
Data Nascimento: 11/11/2013 
Mês: NOVEMBRO/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

04/11/2020 Atividade: Coordenação motora (vídeo psicopedagoga Deise). 
Objetivos: estimular a coordenação motora fina e viso motora; desenvolver 
noção espacial; estimular a atenção sustentada. Estimular lateralidade.  
Materiais: Folha de papel sulfite, canetinhas, tampas de garrafa pet.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de coordenação 
motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com tamanhas de garrafa 
pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos. Realizando essa atividade 
vamos estar aprimorando várias habilidades importantes para o nosso 
aprendizado. 
REALIZADA 

05/11/2020 Atividade: Tinta Aquarela. 
Objetivos: Objetivos: Criar sua própria tinta aquarelável.  Utilizar após para criar 
suas pinturas. 
Materiais: Descritos em anexo na receita plataforma. 
Desenvolvimento: Após realizar o pap da receita, utilizar para criar suas pinturas. 
Como sugestão em vários suportes: papel, tecido, vidro da janela, mesa de vidro, 
no box durante o banho, entre outros... 

PENDENTE 

11/11/2020 ATIVIDADE: Cabelo maluco /Atividade de recorte. 
OBJETIVOS: Estimular o recorte; desenvolver motricidade fina; ampliar atenção 
sustentada e compartilhada; promover momento de interação e aprendizado.  
Material: Folha de A4, tesoura, caneta hidrográfica. 
DESENVOLVIMENTO: No dia de hoje envio mais uma atividade para realizarem na 
casa de vocês. Consiste em realizar vários rostos na folha A 4 com diferentes tipos 
de cabelo em linha reta, zig-zag, ondulado, essa atividade vai estimular o recorte 
ampliando a coordenação motora e uso correto da tesoura. Através dessa 
atividade vamos estar ampliando habilidades de uma forma prazerosa.  
REALIZADA 

12/11/2020 Atividade: Carimbos com rolo de papelão. 
Objetivos: Desenvolver a criatividade, atenção, coordenação motora fina, tempo 
de permanência na mesma atividade. 
Materiais: Rolo de papelão, papel ou outro suporte para pintar, tinta, avental ou 
camiseta velha, prato de plástico, tesourinha. 
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Desenvolvimento: Dobrar ou recortar a ponta do rolo em formato de coração, 
pontas. Mergulhar a forma na tinta e carimbar várias vezes na folha. 

PENDENTE 

18/11/2020 Atividade: Transferência  
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Ampliar coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver organização especial.  
Materiais: Fita adesiva, jarro, líquido, copos plásticos, mesa. 
Desenvolvimento :Cada usuário deverá ter uma jarra grande com liquido e três 
recipientes menores com diferentes marcações. A atividade consiste em colocar o 
líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar. Realizando essa atividade 
iremos estar estimulando a coordenação motora fina, a atenção compartilhada, 
habilidades essas fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 

PENDENTE 

19/11/2020 Atividade: Xilogravura na bandeja de isopor. 
Objetivo: Criar estampas divertidas com técnica parecida a xilogravura. 
Materiais: bandeja de isopor, caneta, tinta colorida, rolinho de espuma pequeno 
ou algodão, folha sulfite branca, prato de plástico, avental. 
Desenvolvimento: Xilogravura é uma arte muito parecida com um carimbo. Com 
esta técnica conseguimos estampar várias vezes o mesmo desenho. É só você 
desenhar no fundo de uma bandeja de isopor com uma caneta (Não precisa usar 
muita força). Depois aplicar um pouco de tinta sobre seu desenho com um rolinho 
ou, se não tiver, pode usar bolinhas de algodão. Em seguida é só carimbar na folha 
quantas vezes você quiser. 

PENDENTE 

26/11/2020 Atividade:Brincando com palitos. 
Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Desenvolvimento:No dia de hoje iremos realizar uma atividade para estimular a 
coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou 
de fósforo,folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos iniciar a 
nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em uma mão e jogar 
na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos palitos. 
PENDENTE 

Objetivos Em avaliação e vínculo terapêutico. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário:Lauro Marcos Pipper Júnior   
Data Nascimento: 06/11/2009 
Mês : NOVEMBRO/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

04/11/2020 Atividade: Cinema (Curta Metragem). Vídeo Educadora de Artes Maristela.  
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros.  Trabalhar em equipe, criar, soltar 
a imaginação e aumentar o nível de desinibição. 
Materiais: Celular, indumentária, papel, caneta, entre outros. 
Desenvolvimento: que tal fazer um curta metragem com seu celular? Você será 
o diretor e o roteirista. Convide a família, escolha o tema, personagens, figurino. 
Pense no que você tem em casa, o que poderá usar. Para gravar seu vídeo use 
de 3 há 5 minutos. Ensaie várias vezes, grave e exiba seu filme. 

PENDENTE 

05/11/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL – não compareceu 

12/11/2020 Vídeo Fotos com poses criativas.  
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. 
Promover a socialização.  
Estimular a comparação de imagens ajudando na criatividade. 
Materiais: celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, sofá,  entre outros... 
Desenvolvimento: Através das imagens dos bonecos da cartela imitar algumas 
poses. Vale usar travesseiros, sofá, cadeira, como apoio. Convide seus familiares.  
Enquanto um faz as poses o outro fotografa, depois invertem os papéis. 

PENDENTE 

19/11/2020 Vídeo: The voice home kids. 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. 
Diminuir a desinibição.  
Integrar os participantes no universo da música.  
Beneficiar o desenvolvimento de outras linguagens. 
Material: celular. 
Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma música conhecida 
de seu cantor ou cantora favoritos para apresentar posteriormente. A família 
poderá cantar junto. 

PENDENTE 

26/11/2020 Vídeo: Caça ao Tesouro com fotos do celular. 
Objetivos: Encontrar o tesouro escondido.  
Compartilhar pistas e informações com outros participantes.  
Respeitar os outros. 
Desenvolver habilidades motoras, atenção, concentração, memória. 
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Materiais: caixa de papelão ou baú para guardar o tesouro, papel sulfite, caneta, 
tesoura, celular.  
Desenvolvimento: Estabelecer um tesouro e esconder num cômodo da casa. 
Colocar várias pistas nos outros cômodos.  Fotografar um a um. Após dada a partida 
mostrar a foto de cada cômodo onde deverão procurar as pistas. Um adulto poderá 
ajudar a ler. No final festejam a descoberta do tesouro em conjunto. 
PENDENTE 

Objetivos Melhorar o autocontrole emocional. 
Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 
Desenvolver a expressão e a criatividade. 
Explorar diversas formas de Arte, através de diferentes materiais e 
suportes variados. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário:Miguel Antônio Santos Sanches    
Data Nascimento: 27/10/2012 
Mês: NOVEMBRO/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

04/11/2020 Atividade: Coordenação motora (vídeo psicopedagoga Deise). 
Objetivos: estimular a coordenação motora fina e viso motora; desenvolver 
noção espacial; estimular a atenção sustentada. Estimular lateralidade.  
Materiais: Folha de papel sulfite, canetinhas, tampas de garrafa pet.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de coordenação 
motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com tamanhas de garrafa 
pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos. Realizando essa atividade 
vamos estar aprimorando várias habilidades importantes para o nosso 
aprendizado. 

PENDENTE 

05/11/2020 Atividade: Slime caseiro. 
Objetivos: Reconhecer e manusear novas texturas. Tempo de permanência na 
atividade, atenção, concentração. 
Materiais: Slime/receita caseira com creme dental, detergente de louça, cola 
branca, três bolinhas pequenas de borracha. 
Desenvolvimento: Manusear o Slime de várias maneiras. Sentir o perfume, a 
textura. Resgatar as bolinhas “escondidas”, colocadas dentro da massa. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

12/11/2020 ATIVIDADE: Cabelo maluco /Atividade de recorte. 
OBJETIVOS: Estimular o recorte; desenvolver motricidade fina; ampliar atenção 
sustentada e compartilhada; promover momento de interação e aprendizado.  
Material: Folha de A4, tesoura, caneta hidrográfica. 
DESENVOLVIMENTO: No dia de hoje envio mais uma atividade para realizarem na 
casa de vocês. Consiste em realizar vários rostos na folha A 4 com diferentes tipos 
de cabelo em linha reta, zig-zag, ondulado, essa atividade vai estimular o recorte 
ampliando a coordenação motora e uso correto da tesoura. Através dessa 
atividade vamos estar ampliando habilidades de uma forma prazerosa.  

PENDENTE 

19/11/2020 Atividade: Transferência  
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Ampliar coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver organização especial.  
Materiais: Fita adesiva, jarro, líquido, copos plásticos, mesa. 
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Desenvolvimento :Cada usuário deverá ter uma jarra grande com liquido e três 
recipientes menores com diferentes marcações. A atividade consiste em colocar o 
líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar. Realizando essa atividade 
iremos estar estimulando a coordenação motora fina, a atenção compartilhada, 
habilidades essas fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 

PENDENTE 

26/11/2020 Atividade:Brincando com palitos. 
Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Desenvolvimento:No dia de hoje iremos realizar uma atividade para estimular a 
coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou 
de fósforo,folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos iniciar a 
nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em uma mão e jogar 
na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos palitos. 
PENDENTE 

Objetivos Trabalhar a atenção e tempo de permanência numa mesma atividade 
proposta. 
Estimular atenção compartilhada. 
Desenvolver a expressão e a criatividade. 
Criar novas formas através de sua imaginação. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário:Arthur José Cavalheiro Bertolo  
Data Nascimento: 11/04/2017 
Mês: NOVEMBRO/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data   

04/11/2020 Atividade:Sem os nossos olhos não conseguimos ver o mundo (vídeo Pedagoga 
Rogiane). 
Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a interpretação 
cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão responsável pela visão e sua 
importância em nossas vidas. Material/estratégia: uma tampa de caixa de 
papelão e canetinha. Atividade: No vídeo explico a necessidade da visão e o órgão 
responsável. Após a família terá que fazer dois furos na caixa, para as crianças 
colocarem as mãos e desta forma os pais pediram para as crianças desenharem 
os olhos, o nariz e a boca. Logo após mostrar para a criança como ficou o seu 
desenho. É importante que a criança perceba que sem enxergarmos é difícil 
identificarmos os lugares certinho dos órgãos. Que precisamos enxergar, ver as 
coisas para podermos identificá-las. 

PENDENTE 

06/11/2020 Atividade: Dobradura/ colagem. 
Objetivos: Desenvolver atenção, concentração, tempo de permanência na mesma 
atividade. 
Materiais: Folha sulfite, cola, folha de papel colorido, EVA picado, cola branca 
escolar. 
Desenvolvimento: Com auxílio da terapeuta realizar a dobradura e depois fazer 
colagem de EVA picado como decoração. 
Usuário realizou a atividade com certa autonomia na hora da colagem. Manteve 
atenção e calma. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

13/11/2020 Vídeo: identificando no nosso dia a dia a forma geométrica quadrado. 
Objetivos identificar que as formas geométricas estão presentes no ambiente a qual 
vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; Identificar e nomear a forma 
geométrica ( quadrado), percebendo suas características.  
Material/estratégia: objetos da casa que possuem a forma geométrica quadrado. 
Desenvolvimento: pedir para a criança identificar objetos em seu lar que lembrem 
a forma geométrica quadrado e nomeá-los. 

PENDENTE 

20/11/2020 Atividade: identificado a forma geométrica círculo no nosso dia a dia.  
Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no ambiente a 
qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e nomear a forma 
geométrica (circulo), percebendo suas características.  
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Material/ estratégia: identificar objetos da casa que possuem a forma geométrica 
circulo. 
Com o auxílio de um adulto, identificar, reconhecer objetos, alimentos em seu lar 
que lembrem a forma geométrica círculo. 

PENDENTE 

27/11/2020 Vídeo: Dobradura chapéu do soldado 
Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no ambiente a 
qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e nomear a forma 
geométrica (triângulo), percebendo suas características.  
Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal 
Atividade: A proposta é que a criança perceba que as formas geométricas fazem 
parte do nosso dia a dia e que identifiquem objetos em sua casa que tenham a 
forma geométrica triângulo. Após iremos fazer uma dobradura do chapéu do 
soldado com a folha sulfite ou folha de jornal/revista. 
PENDENTE 

Objetivos Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 
Desenvolver a expressão e a criatividade. 
Explorar diversas formas de Arte, através de diferentes materiais artísticos. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário:Elieser Chaves Paes Landin Serapião   
Data Nascimento: 23/06/2016 
Mês: NOVEMBRO/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data   

04/11/2020 Atividade: Coordenação motora (vídeo psicopedagoga Deise). 
Objetivos: estimular a coordenação motora fina e viso motora; desenvolver 
noção espacial; estimular a atenção sustentada. Estimular lateralidade.  
Materiais: Folha de papel sulfite, canetinhas, tampas de garrafa pet.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de coordenação 
motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com tamanhas de garrafa 
pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos. Realizando essa atividade 
vamos estar aprimorando várias habilidades importantes para o nosso 
aprendizado. 

PENDENTE 

06/11/2020 Atividade: Massinha de modelar. 
Objetivos: Reconhecer novas texturas, atenção, concentração. 
Materiais: Massinha de modelar, forminhas para biscoito. 
Desenvolvimento: Manusear a massinha de diferentes maneiras e também utilizar 
as forminhas. 
Usuário realizou esta atividade permanecendo na mesa, durante todo o 
atendimento. Mostrou bastante criatividade. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

13/11/2020 ATIVIDADE: Cabelo maluco /Atividade de recorte. 
OBJETIVOS: Estimular o recorte; desenvolver motricidade fina; ampliar atenção 
sustentada e compartilhada; promover momento de interação e aprendizado.  
Material: Folha de A4, tesoura, caneta hidrográfica. 
DESENVOLVIMENTO: No dia de hoje envio mais uma atividade para realizarem na 
casa de vocês. Consiste em realizar vários rostos na folha A 4 com diferentes tipos 
de cabelo em linha reta, zig-zag, ondulado, essa atividade vai estimular o recorte 
ampliando a coordenação motora e uso correto da tesoura. Através dessa atividade 
vamos estar ampliando habilidades de uma forma prazerosa.  

PENDENTE 

20/11/2020 Atividade: Transferência  
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Ampliar coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver organização especial.  
Materiais: Fita adesiva, jarro, líquido, copos plásticos, mesa. 
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Desenvolvimento :Cada usuário deverá ter uma jarra grande com liquido e três 
recipientes menores com diferentes marcações. A atividade consiste em colocar o 
líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar. Realizando essa atividade 
iremos estar estimulando a coordenação motora fina, a atenção compartilhada, 
habilidades essas fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares 

PENDENTE 

27/11/2020 Atividade:Brincando com palitos. 
Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Desenvolvimento:No dia de hoje iremos realizar uma atividade para estimular a 
coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou de 
fósforo,folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos iniciar a 
nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em uma mão e jogar 
na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos palitos. 
PENDENTE 

Objetivos Melhorar o autocontrole emocional. 
Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 
Desenvolver a expressão e a criatividade. 
Explorar diversas formas de Arte, através do manuseio de diferentes 
materiais e suportes. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário: Leonardo Teilor Cardozo Martins   
Data Nascimento: 20/01/2017 
Mês: NOVEMBRO/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data   

04/11/2020 Atividade:Sem os nossos olhos não conseguimos ver o mundo (vídeo Pedagoga 
Rogiane). 
Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a interpretação 
cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão responsável pela visão e sua 
importância em nossas vidas. Material/estratégia: uma tampa de caixa de 
papelão e canetinha. Atividade: No vídeo explico a necessidade da visão e o órgão 
responsável. Após a família terá que fazer dois furos na caixa, para as crianças 
colocarem as mãos e desta forma os pais pediram para as crianças desenharem 
os olhos, o nariz e a boca. Logo após mostrar para a criança como ficou o seu 
desenho. É importante que a criança perceba que sem enxergarmos é difícil 
identificarmos os lugares certinho dos órgãos. Que precisamos enxergar, ver as 
coisas para podermos identificá-las. 

PENDENTE 

06/11/2020 Atividade: Dobradura/ barquinho. 
Objetivos: Desenvolver atenção, concentração, tempo de permanência na mesma 
atividade. 
Materiais: Folha sulfite ou folha de papel colorido, bacia, água. 
Desenvolvimento: Com auxílio da terapeuta realizar a dobradura pap do barco. 
Usuário realizou a atividade com interesse. Manteve atenção em alguns momentos. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

13/11/2020 Vídeo: identificando no nosso dia a dia a forma geométrica quadrado. 
Objetivos identificar que as formas geométricas estão presentes no ambiente a qual 
vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; Identificar e nomear a forma 
geométrica ( quadrado), percebendo suas características.  
Material/estratégia: objetos da casa que possuem a forma geométrica quadrado. 
Desenvolvimento: pedir para a criança identificar objetos em seu lar que lembrem 
a forma geométrica quadrado e nomeá-los. 

PENDENTE 

20/11/2020 Atividade: identificado a forma geométrica círculo no nosso dia a dia.  
Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no ambiente a 
qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e nomear a forma 
geométrica (circulo), percebendo suas características.  
Material/ estratégia: identificar objetos da casa que possuem a forma geométrica 
circulo. 
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Com o auxílio de um adulto, identificar, reconhecer objetos, alimentos em seu lar 
que lembrem a forma geométrica círculo. 

PENDENTE 

27/11/2020 Vídeo: Dobradura chapéu do soldado 
Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no ambiente a 
qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e nomear a forma 
geométrica (triângulo), percebendo suas características.  
Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal 
Atividade: A proposta é que a criança perceba que as formas geométricas fazem 
parte do nosso dia a dia e que identifiquem objetos em sua casa que tenham a 
forma geométrica triângulo. Após iremos fazer uma dobradura do chapéu do 
soldado com a folha sulfite ou folha de jornal/revista. 
PENDENTE 

Objetivos Melhorar o autocontrole emocional. 
Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 
Desenvolver a expressão e a criatividade. 
Explorar diversas formas de Arte, através do manuseio de diferentes 
materiais e suportes. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário:Martina Machado Heineberg   
Data Nascimento: 26/09/2013 
Mês: NOVEMBRO/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data   

04/11/2020 Atividade: Coordenação motora (vídeo psicopedagoga Deise). 
Objetivos: estimular a coordenação motora fina e viso motora; desenvolver 
noção espacial; estimular a atenção sustentada. Estimular lateralidade.  
Materiais: Folha de papel sulfite, canetinhas, tampas de garrafa pet.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de coordenação 
motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com tamanhas de garrafa 
pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos. Realizando essa atividade 
vamos estar aprimorando várias habilidades importantes para o nosso 
aprendizado. 
PENDENTE 

06/11/2020 Atividade: Dobradura/ barquinho. 
Objetivos: Desenvolver atenção, concentração, tempo de permanência na mesma 
atividade. 
Materiais: Folha sulfite ou folha de papel colorido, bacia, água. 
Desenvolvimento: Com auxílio da terapeuta realizar a dobradura pap do barco. 
Usuária realizou a atividade com interesse, necessitando de mediação, pois estava 
muito agitada. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

13/11/2020 ATIVIDADE: Cabelo maluco /Atividade de recorte. 
OBJETIVOS: Estimular o recorte; desenvolver motricidade fina; ampliar atenção 
sustentada e compartilhada; promover momento de interação e aprendizado.  
Material: Folha de A4, tesoura, caneta hidrográfica. 
DESENVOLVIMENTO: No dia de hoje envio mais uma atividade para realizarem na 
casa de vocês. Consiste em realizar vários rostos na folha A 4 com diferentes tipos 
de cabelo em linha reta, zig-zag, ondulado, essa atividade vai estimular o recorte 
ampliando a coordenação motora e uso correto da tesoura. Através dessa atividade 
vamos estar ampliando habilidades de uma forma prazerosa.  
PENDENTE 

20/11/2020 Atividade: Transferência  
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Ampliar coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver organização especial.  
Materiais: Fita adesiva, jarro, líquido, copos plásticos, mesa. 
Desenvolvimento :Cada usuário deverá ter uma jarra grande com liquido e três 
recipientes menores com diferentes marcações. A atividade consiste em colocar o 
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líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar. Realizando essa atividade 
iremos estar estimulando a coordenação motora fina, a atenção compartilhada, 
habilidades essas fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 
PENDENTE 

27/11/2020 Atividade:Brincando com palitos. 
Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Desenvolvimento:No dia de hoje iremos realizar uma atividade para estimular a 
coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou de 
fósforo,folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos iniciar a 
nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em uma mão e jogar 
na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos palitos. 
PENDENTE 

Objetivos Melhorar o autocontrole emocional. 
Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 
Desenvolver a expressão e a criatividade através do manuseio de diferentes 
materiais artísticos e diferentes propostas. 
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Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente:  Amanda Serpa Chernicoski 
Data Nascimento: 28/05/1988 - 32 anos 
Mês: Novembro/2020  
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

03/11/20 Realizado 1º atendimento com a usuária. Realizado consulta e avaliação 
fisioterapêutica. Usuária chega ao serviço de fisioterapia com QP de dor 
em região anterolateral no quadril. Achados: Déficits no controle postural 
(orientação e estabilidade); Alterações no padrão da marcha; Tremor de 
repouso. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

10/11/20 Realizado atendimento presencial, usuária em BEG. Objetivos: Aprimorar 
o sistema de controle postural; Melhorar a ativação neuromuscular. 
Estratégias: exercícios de ativação neuromuscular de MMII e tronco na 
posição DD. Manutenção da posição ortostática sem informação visual e 
com perturbações nos três planos de movimento. Desenvolvimento: 
Mostra pouca consciência corporal e pouca tolerância a força. Relata 
medo de fechar os olhos. Apresenta muita oscilação postural. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
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Relatório Mensal 
 
Paciente:  Andriel Henrique Cremonte Nantes Rodrigues  
Data Nascimento: 08/05/2017 – 3 anos 6 meses 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

03/11/20 Realizado atendimento presencial. Usuário em BEG. Objetivos: Aprimorar 
a coordenação visuomotora; Desenvolver a exploração e coordenação 
motora; aprimorar a estabilidade postural; Facilitar mecanismos de 
interação social. Estratégias: Criar um ambiente facilitador de interação 
social através de jogo com bola, brincadeiras com massinha e circuitos de 
equilíbrio. Desenvolvimento: Usuário entrou na sala sem resistência, 
desta vez mais participativo e buscando o terapeuta para interagir, porém 
somente com comunicação não verbal. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

04/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Coordenação motora  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; Estimular a atenção sustentada; Estimular 
lateralidade. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários 
caminhos e com tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando 
as duas mãos. Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias 
habilidades importantes para o nosso aprendizado. 
PENDENTE 

10/11/20 Realizado atendimento presencial. Usuário em BEG. Objetivos: Aprimorar 
a coordenação visuomotora; Desenvolver a exploração e coordenação 
motora; aprimorar a estabilidade postural; Facilitar mecanismos de 
interação social. Estratégias: Criar um ambiente facilitador de interação 
social através de jogo com bola, brincadeiras com massinha, jogos de lutas 
e circuitos de equilíbrio. Desenvolvimento: Usuário entrou na sala sem 
resistência, desta vez mais participativo e buscando o terapeuta para 
interagir, porém somente com comunicação não verbal. Porém sorriu 
algumas vezes e soltou sons vocais. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

11/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Identificando no nosso 
dia a dia a forma geométrica quadrado. Objetivo: Identificar que as formas 
geométricas estão presentes no ambiente a qual vivemos e que fazem 
parte do nosso cotidiano; Identificar e nomear a forma geométrica 
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(quadrado), percebendo suas características. Material/Estratégia: Objetos 
da casa que possuem a forma geométrica quadrado. Atividade: Pedir para 
a criança identificar objetos em seu lar que lembrem a forma geométrica 
quadrado. 
PENDENTE 

17/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Identificando a forma 
geométrica círculo no nosso dia a dia. Objetivos: Identificar que as formas 
geométricas estão presentes no ambiente a qual vivemos e que fazem 
parte do nosso cotidiano; identificar e nomear a forma geométrica 
(círculo), percebendo suas características. Material/ Estratégia: Identificar 
objetos da casa que possuem a forma geométrica círculo. Atividade: Com 
o auxílio de um adulto, identificar, reconhecer objetos, alimentos em seu 
lar que lembrem a forma geométrica círculo. 
PENDENTE 

24/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Dobradura Chapéu do 
Soldado. Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes 
no ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 
identificar e nomear a forma geométrica (triângulo), percebendo suas 
características. Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de 
revista/jornal. Atividade: A proposta é que a criança perceba que as 
formas geométricas fazem parte do nosso dia a dia e que identifiquem 
objetos em sua casa que tenham a forma geométrica triângulo. Após 
iremos fazer uma dobradura do chapéu do soldado com a folha sulfite ou 
folha de jornal/revista. 
PENDENTE 
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Relatório Mensal 
 
Paciente:  Anthony Moeller e Silva 
Data Nascimento: 03/04/2012 – 8a 7m 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

03/11/20 Realizado atendimento presencial em conjunto com a Fonoaudiologia. 
Usuário em BEG. Objetivos: Aumentar a funcionalidade com os objetos e 
e o brincar; Melhorar habilidades de interação social. Estratégias: Com 
uma caixa de brinquedos com lego, bonecos, animais e carrinhos, 
facilitaremos a funcionalidade e o brincar através da imitação. 
Desenvolvimento: Usuário não se envolveu nas propostas, não mostrou 
funcionalidade e teve pouca imitação. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

04/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Coordenação motora  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; Estimular a atenção sustentada; Estimular 
lateralidade. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários 
caminhos e com tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando 
as duas mãos. Realizando essa atividade vamos aprimorar várias 
habilidades importantes para o nosso aprendizado. PENDENTE 

10/11/20 Realizado atendimento presencial em conjunto com a Fonoaudiologia. 
Usuário em BEG. Objetivos: Estimular a comunicação; Melhorar 
habilidades de interação social. Estratégias: Através de livros de histórias 
do interesse de Anthony estimularemos a comunicação. 
Desenvolvimento: Usuário não se envolveu nas propostas, mostrou pouca 
comunicação. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

11/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Cabelo Maluco. 
OBJETIVOS: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de interação e 
aprendizado. DESENVOLVIMENTO: A atividade consiste em realizar vários 
rostos na folha A 4 com diferentes tipos de cabelo em linha reta zig-zag, 
ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação 
motora e uso correto da tesoura. Através dessa atividade vamos ampliar 
habilidades de uma forma prazerosa.  
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17/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Transferência. 
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. Ampliar 
coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver organização 
especial. Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade 
de Transferência, onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com 
liquido e três recipientes menores com diferentes marcações. A atividade 
consiste em colocar o líquido até a marcação, cuidando para não 
ultrapassar. Realizando essa atividade iremos estar estimulando a 
coordenação motora fina, a atenção compartilhada, habilidades essas 
fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 
PENDENTE 

24/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Brincando com palitos. 
Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora. 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; Desenvolvimento:No 
dia de hoje iremos realizar uma atividade para estimular a coordenação 
motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou de 
fósforo,folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos 
iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em 
uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos 
palitos. PENDENTE 
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Rua São Paulo, n° 470, Dos estados 
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Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente:  Arádia Mazia Barreiros de Alexandri 
Data Nascimento: 04/03/2015– 5anos 8meses 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

04/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Sem os nossos olhos, 
não conseguimos ver o mundo. Objetivos: estimular e desenvolver os 
cinco sentidos, aprimorar a interpretação cognitiva por meio dos sentidos, 
identificar o órgão responsável pela visão e sua importância em nossas 
vidas. Material/Estratégia: uma tampa de caixa de papelão e  canetinha. 
Atividade: No vídeo explico a necessidade da visão e  o órgão responsável. 
Após a família terá que fazer dois furos na caixa, para as crianças 
colocarem as mãos e desta forma os pais pediram para as crianças 
desenharem os olhos, o nariz e a boca. Logo após mostrar para a criança 
como ficou o seu desenho. É importante que a criança perceba que sem 
enxergarmos é difícil identificarmos os lugares certinho dos órgãos. Que 
precisamos enxergar, ver as coisas para podermos identificá-las. 
PENDENTE 

06/11/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL não compareceu 

13/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Identificando no nosso 
dia a dia a forma geométrica quadrado. Objetivo: Identificar que as formas 
geométricas estão presentes no ambiente a qual vivemos e que fazem 
parte do nosso cotidiano; Identificar e nomear a forma geométrica 
(quadrado), percebendo suas características. Material/Estratégia: Objetos 
da casa que possuem a forma geométrica quadrado. Atividade: Pedir para 
a criança identificar objetos em seu lar que lembrem a forma geométrica 
quadrado. 
PENDENTE 

20/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Identificando a forma 
geométrica círculo no nosso dia a dia. Objetivos: Identificar que as formas 
geométricas estão presentes no ambiente a qual vivemos e que fazem 
parte do nosso cotidiano; identificar e nomear a forma geométrica 
(círculo), percebendo suas características. Material/ Estratégia: Identificar 
objetos da casa que possuem a forma geométrica círculo. Atividade: Com 
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o auxílio de um adulto, identificar, reconhecer objetos, alimentos em seu 
lar que lembrem a forma geométrica círculo. 
PENDENTE 

27/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Dobradura Chapéu do 
Soldado. Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes 
no ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 
identificar e nomear a forma geométrica (triângulo), percebendo suas 
características. Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de 
revista/jornal. Atividade: A proposta é que a criança perceba que as 
formas geométricas fazem parte do nosso dia a dia e que identifiquem 
objetos em sua casa que tenham a forma geométrica triângulo. Após 
iremos fazer uma dobradura do chapéu do soldado com a folha sulfite ou 
folha de jornal/revista. 
PENDENTE 
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Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente:  Arthur José Cavalheiro Bertolo 
Data Nascimento: 11/04/2017 – 3 anos 6 meses 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

04/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Sem os nossos olhos, 
não conseguimos ver o mundo. Objetivos: estimular e desenvolver os 
cinco sentidos, aprimorar a interpretação cognitiva por meio dos sentidos, 
identificar o órgão responsável pela visão e sua importância em nossas 
vidas. Material/Estratégia: uma tampa de caixa de papelão e  canetinha. 
Atividade: No vídeo explico a necessidade da visão e  o órgão responsável. 
Após a família terá que fazer dois furos na caixa, para as crianças 
colocarem as mãos e desta forma os pais pediram para as crianças 
desenharem os olhos, o nariz e a boca. Logo após mostrar para a criança 
como ficou o seu desenho. É importante que a criança perceba que sem 
enxergarmos é difícil identificarmos os lugares certinho dos órgãos. Que 
precisamos enxergar, ver as coisas para podermos identificá-las. 
PENDENTE 

06/11/20 Realizado atendimento presencial. Usuário em BEG. Objetivos: Aprimorar 
o sistema de estabilidade postural e tempo de atenção na tarefa. 
Estratégia: Realização do jogo pula pirata na posição DV na bola feijão. 
Desenvolvimento: de início mostrou boa atenção na tarefa e bom controle 
postural, porém chegou um momento onde teve um momento de birra, 
com choro e gritos. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

11/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Identificando no nosso 
dia a dia a forma geométrica quadrado. Objetivo: Identificar que as formas 
geométricas estão presentes no ambiente a qual vivemos e que fazem 
parte do nosso cotidiano; Identificar e nomear a forma geométrica 
(quadrado), percebendo suas características. Material/Estratégia: Objetos 
da casa que possuem a forma geométrica quadrado. Atividade: Pedir para 
a criança identificar objetos em seu lar que lembrem a forma geométrica 
quadrado. 
PENDENTE 

18/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Identificando a forma 
geométrica círculo no nosso dia a dia. Objetivos: Identificar que as formas 
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geométricas estão presentes no ambiente a qual vivemos e que fazem 
parte do nosso cotidiano; identificar e nomear a forma geométrica 
(círculo), percebendo suas características. Material/ Estratégia: Identificar 
objetos da casa que possuem a forma geométrica círculo. Atividade: Com 
o auxílio de um adulto, identificar, reconhecer objetos, alimentos em seu 
lar que lembrem a forma geométrica círculo. 
PENDENTE 

25/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Dobradura Chapéu do 
Soldado. Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes 
no ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 
identificar e nomear a forma geométrica (triângulo), percebendo suas 
características. Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal. 
Atividade: A proposta é que a criança perceba que as formas geométricas 
fazem parte do nosso dia a dia e que identifiquem objetos em sua casa que 
tenham a forma geométrica triângulo. Após iremos fazer uma dobradura 
do chapéu do soldado com a folha sulfite ou folha de jornal/revista. 
PENDENTE 
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Relatório Mensal 
 
Paciente:  D´Alessandro Dias Minuto 
Data Nascimento:  15/01/2012  -  8anos e 10meses 
Mês: Novembro / 2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

04/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Coordenação motora  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; Estimular a atenção sustentada; Estimular 
lateralidade. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários 
caminhos e com tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando 
as duas mãos. Realizando essa atividade vamos aprimorar várias 
habilidades importantes para o nosso aprendizado. 
PENDENTE 

06/11/20 Realizado atendimento presencial. Usuário em BEG. Objetivos: Aprmorar 
a coordenação visuomotora; Auxiliar na compreensão da função dos 
objetos associado a função motora; Facilitar mecanismos de interação 
social. Estratégias: Perseguir e estourar bolinhas de sabão. Jogar uma bola 
de um para o outro. Desenvolvimento: Apresentou lentidão ao perseguir 
com a visão as bolinhas de sabão, e tinha tendência em buscar as bolinhas 
com a língua e não com as mãos. No jogo com bola tem a tendência em 
jogar a bola no chão e ver quicar, porém jogou a bola para o terapeuta 
uma única vez. ATENDIMENTO PRESENCIAL  

13/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Cabelo Maluco. 
OBJETIVOS: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de interação e 
aprendizado. DESENVOLVIMENTO: A atividade consiste em realizar vários 
rostos na folha A 4 com diferentes tipos de cabelo em linha reta zig-zag, 
ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação 
motora e uso correto da tesoura. Através dessa atividade vamos ampliar 
habilidades de uma forma prazerosa.  
PENDENTE 

20/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Transferência. 
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. Ampliar 
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coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver organização 
especial. Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade 
de Transferência, onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com 
liquido e três recipientes menores com diferentes marcações. A atividade 
consiste em colocar o líquido até a marcação, cuidando para não 
ultrapassar. Realizando essa atividade iremos estar estimulando a 
coordenação motora fina, a atenção compartilhada, habilidades essas 
fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 
PENDENTE 

27/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Brincando com palitos. 
Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora. 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; Desenvolvimento:No 
dia de hoje iremos realizar uma atividade para estimular a coordenação 
motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou de 
fósforo,folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos 
iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em 
uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos 
palitos. 
PENDENTE 
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Relatório Mensal 
 
Paciente:  Davi Costa Rocha 
Data Nascimento:  26/03/2015  -  5anos e 7meses 
Mês: Novembro / 2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

02/11/20 Feriado nacional. 

04/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Coordenação motora  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; Estimular a atenção sustentada; Estimular 
lateralidade. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários 
caminhos e com tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando 
as duas mãos. Realizando essa atividade vamos aprimorar várias 
habilidades importantes para o nosso aprendizado. 
PENDENTE 

09/11/20 Realizado atendimento presencial. Usuário em BEG. Objetivos: Objetivos 
do atendiemento: Aprimorar o sistema de estabilidade postural; 
promover melhora na atenção; favorecer a interação social; aprimorar a 
coordenação motora. Estratégia: Realizado brincadeira da locomoção dos 
animais (lagarto, jacaré, tigre, macaco, caranguejo, sapo e canguru). 
Desenvolvimento: Usuário entrou bastante agitado e disperso no 
atendimento, porém foi conduzido a prestar a atenção e durante a 
brincadeira foi bastante participativo e manteve a atenção. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

11/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Cabelo Maluco. 
OBJETIVOS: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de interação e 
aprendizado. DESENVOLVIMENTO: A atividade consiste em realizar vários 
rostos na folha A 4 com diferentes tipos de cabelo em linha reta zig-zag, 
ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação 
motora e uso correto da tesoura. Através dessa atividade vamos ampliar 
habilidades de uma forma prazerosa.  
PENDENTE 

18/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Transferência. 
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. Ampliar 
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coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver organização 
especial. Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade 
de Transferência, onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com 
liquido e três recipientes menores com diferentes marcações. A atividade 
consiste em colocar o líquido até a marcação, cuidando para não 
ultrapassar. Realizando essa atividade iremos estar estimulando a 
coordenação motora fina, a atenção compartilhada, habilidades essas 
fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 
PENDENTE 

25/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Brincando com palitos. 
Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora. 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; Desenvolvimento:No 
dia de hoje iremos realizar uma atividade para estimular a coordenação 
motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou de 
fósforo,folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos 
iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em 
uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos 
palitos. 
PENDENTE 

30/11/20 Realizado as devolutivas do ano de 2020. 
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Relatório Mensal 
 
Paciente:  Edie Lourenço Carvalho 
Data Nascimento: 20/02/2009 – 11a 8m 
Mês: Novembro / 2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 

Data   

02/11/20 Feriado nacional. 

04/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Curta metragem. 
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros, trabalhar em equipe, Criar, 
soltar a imaginação e aumentar o nível de desinibição. Desenvolvimento: 
que tal fazer um curta metragem com seu celular? Você será o diretor e o 
roteirista. Convide a família, escolha o tema, personagens, figurino. Pense 
no que você tem em casa, o que poderá usar. Para gravar seu vídeo use 
de 3 há 5 minutos. Ensaio várias vezes, grave e exiba seu filme. 
PENDENTE 

09/11/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL Usuário faltou ao atendimento. 

11/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Fotos com posses 
criativas. Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a 
socialização. Estimular a comparação de imagens ajudando na 
criatividade. Desenvolvimento: Realizar fotos criativas. 
REALIZADO 

16/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: The Voice Home Kids. 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição.  Integrar 
os participantes no universo da música. Beneficiar o desenvolvimento de 
outras linguagens. Desenvolvimento: Individualmente ou em grupo, 
escolher uma música para apresentar. A família poderá cantar junto. 
PENDENTE 

23/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Caça tesouro com 
fotos do célula. Caça ao Tesouro com fotos do celular. Objetivos: 
Encontrar o tesouro escondido,  compartilhando pistas e informações com 
outros participantes. Desenvolver a habilidade motora, atenção, 
concentração, memória, compreensão de ordens, associação  de ideias. 
PENDENTE 

30/11/20 Realização das devolutivas de 2020. 
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Relatório Mensal 
 
Paciente:  Emanuel Gonçalves Buzzo 
Data Nascimento:  03/02/2012 -  8anos e 9meses 
Mês: Novembro / 2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

03/11/20 Realizado atendimento presencial. Usuário em BEG. Objetivos: Aprimorar 
o sistema de controle postural; Aumentar a consciência e a percepção 
proprioceptiva. Estratégias: Exercício de estabilidade postural bipodal em 
diferentes bases de suporte, com e sem informação visual. 
Desenvolvimento: Apresentou queda em teste de Romberg. Seu corpo 
oscila excessivamente com poucas reações de ajustes. ATENDIMENTO 
PRESENCIAL 

04/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Curta metragem. 
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros, trabalhar em equipe, Criar, 
soltar a imaginação e aumentar o nível de desinibição. Desenvolvimento: 
que tal fazer um curta metragem com seu celular? Você será o diretor e o 
roteirista. Convide a família, escolha o tema, personagens, figurino. Pense 
no que você tem em casa, o que poderá usar. Para gravar seu vídeo use 
de 3 há 5 minutos. Ensaio várias vezes, grave e exiba seu filme. 
PENDENTE 

10/11/20 Realizado atendimento presencial. Usuário em BEG. Objetivos: Aprimorar 
o sistema de controle postural; Aumentar a consciência e a percepção 
proprioceptiva; Aprimorar a velocidade de reação. Estratégias: Exercício 
de estabilidade postural bipodal em diferentes bases de suporte, com e 
sem informação visual. Jogo de ataque e esquiva com bastão de espuma. 
Desenvolvimento: Relata medo e insegurança em superfícies instáveis. No 
jogo de ataque e esquiva, de inicio, estava com medo de acertar e 
machucar, pedindo desculpa pra tudo. Porem foi se soltando no decorrer 
e mostrou melhora no tempo de reação e na intenção. ATENDIMENTO 
PRESENCIAL 

11/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Fotos com posses 
criativas. Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a 
socialização. Estimular a comparação de imagens ajudando na 
criatividade. Desenvolvimento: Realizar fotos criativas. 
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PENDENTE 

18/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: The Voice Home Kids. 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição.  Integrar 
os participantes no universo da música. Beneficiar o desenvolvimento de 
outras linguagens. Desenvolvimento: Individualmente ou em grupo, 
escolher uma música para apresentar. A família poderá cantar junto. 
PENDENTE 

25/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Caça tesouro com 
fotos do célula. Caça ao Tesouro com fotos do celular. Objetivos: 
Encontrar o tesouro escondido,  compartilhando pistas e informações com 
outros participantes. Desenvolver a habilidade motora, atenção, 
concentração, memória, compreensão de ordens, associação  de ideias. 
PENDENTE 
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Relatório Mensal 
 
Paciente: Felipe Gabriel da Silva 
Data Nascimento: 02/10/2010 – 10a  
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

04/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Coordenação motora  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; Estimular a atenção sustentada; Estimular 
lateralidade. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários 
caminhos e com tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando 
as duas mãos. Realizando essa atividade vamos aprimorar várias 
habilidades importantes para o nosso aprendizado. 
PENDENTE 

06/11/20 Realizado atendimento presencial. Usuário em BEG. Objetivos: Facilitar 
mecanismos de atenção e percepção social através de jogos motores com 
o terapeuta; Promover aumento na variabilidade e a coordenação 
motora. Estratégia: Realizar jogo envolvendo montar uma torre de copos, 
jogar o dado, copiar o número no quadro, depois numa distância 
determinada rodar um corda e tentar acertar a torre de copos o número 
de vezes tirada no dado, por último esperar sua vez para a próxima pessoa 
jogar. Desenvolvimento: Pareceu compreender um pouquinho melhor a 
dinâmica do jogo, mas mesmo assim tem que ser conduzido a cada passo 
do jogo. Não nomeia o número que cai, nem mesmo repetir depois da fala 
do terapeuta. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

13/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Cabelo Maluco. 
OBJETIVOS: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de interação e 
aprendizado. DESENVOLVIMENTO: A atividade consiste em realizar vários 
rostos na folha A 4 com diferentes tipos de cabelo em linha reta zig-zag, 
ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação 
motora e uso correto da tesoura. Através dessa atividade vamos ampliar 
habilidades de uma forma prazerosa.  
PENDENTE 
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20/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Transferência. 
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. Ampliar 
coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver organização 
especial. Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade 
de Transferência, onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com 
liquido e três recipientes menores com diferentes marcações. A atividade 
consiste em colocar o líquido até a marcação, cuidando para não 
ultrapassar. Realizando essa atividade iremos estar estimulando a 
coordenação motora fina, a atenção compartilhada, habilidades essas 
fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 
PENDENTE 

27/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Brincando com palitos. 
Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora. 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; Desenvolvimento:No 
dia de hoje iremos realizar uma atividade para estimular a coordenação 
motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou de 
fósforo,folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos 
iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em 
uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos 
palitos. 
PENDENTE 

  

591 / 1106



 

 

 

AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente:  Fernando Gabriel Sprote 
Data Nascimento:  16/02/2007 – 13anos 
Mês: Novembro / 2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

04/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Coordenação motora  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; Estimular a atenção sustentada; Estimular 
lateralidade. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários 
caminhos e com tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando 
as duas mãos. Realizando essa atividade vamos aprimorar várias 
habilidades importantes para o nosso aprendizado. PENDENTE 

06/11/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL Usuário faltou ao atendimento. 

13/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Cabelo Maluco. 
OBJETIVOS: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de interação e 
aprendizado. DESENVOLVIMENTO: A atividade consiste em realizar vários 
rostos na folha A 4 com diferentes tipos de cabelo em linha reta zig-zag, 
ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação 
motora e uso correto da tesoura. Através dessa atividade vamos ampliar 
habilidades de uma forma prazerosa.  
PENDENTE 

20/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Transferência. 
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. Ampliar 
coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver organização 
especial. Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade 
de Transferência, onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com 
liquido e três recipientes menores com diferentes marcações. A atividade 
consiste em colocar o líquido até a marcação, cuidando para não 
ultrapassar. Realizando essa atividade iremos estar estimulando a 
coordenação motora fina, a atenção compartilhada, habilidades essas 
fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 
PENDENTE 
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27/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Brincando com 
palitos. Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora. 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; Desenvolvimento:No 
dia de hoje iremos realizar uma atividade para estimular a coordenação 
motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou de 
fósforo,folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos 
iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em 
uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos 
palitos. 
PENDENTE 

  

593 / 1106



 

 

AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente:  Gabriel Luis Pereira Andrade 
Data Nascimento:  21/02/2015   5anos e 8meses 
Mês: Novembro/ 2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

02/11/20 Feriado Nacional. 

04/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Coordenação motora  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; Estimular a atenção sustentada; Estimular 
lateralidade. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários 
caminhos e com tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando 
as duas mãos. Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias 
habilidades importantes para o nosso aprendizado. 
PENDENTE 

09/11/20 Realizado atendimento presencial. Usuário em BEG. Objetivos: 
Potencializar o desenvolvimento motor. Estratégia: Realização de 
situações com maior grau de variabilidade de movimentos possíveis. 
Desenvolvimento: Usuário possui excelente respostas motoras e além 
disso possui uma mentalidade aberta a nova situações. ATENDIMENTO 
PRESENCIAL 

11/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Cabelo Maluco. 
OBJETIVOS: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de interação e 
aprendizado. DESENVOLVIMENTO: A atividade consiste em realizar vários 
rostos na folha A 4 com diferentes tipos de cabelo em linha reta zig-zag, 
ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação 
motora e uso correto da tesoura. Através dessa atividade vamos ampliar 
habilidades de uma forma prazerosa.  
PENDENTE 

16/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Transferência. 
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. Ampliar 
coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver organização 
especial. Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade 
de Transferência, onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com 
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liquido e três recipientes menores com diferentes marcações. A atividade 
consiste em colocar o líquido até a marcação, cuidando para não 
ultrapassar. Realizando essa atividade iremos estar estimulando a 
coordenação motora fina, a atenção compartilhada, habilidades essas 
fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 
PENDENTE 

23/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Brincando com palitos. 
Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora. 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; Desenvolvimento:No 
dia de hoje iremos realizar uma atividade para estimular a coordenação 
motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou de 
fósforo,folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos 
iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em 
uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos 
palitos. 
PENDENTE 

30/11/20 Realização das devolutivas anuais. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente:  Gabriela Kreisch 
Data Nascimento: 28/03/1998 – 22anos 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

03/11/20 ATENDIEMENTO PRESENCIAL Usuária faltou ao atendimento. 

04/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Curta metragem. 
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros, trabalhar em equipe, Criar, 
soltar a imaginação e aumentar o nível de desinibição. Desenvolvimento: 
que tal fazer um curta metragem com seu celular? Você será o diretor e 
o roteirista. Convide a família, escolha o tema, personagens, figurino. 
Pense no que você tem em casa, o que poderá usar. Para gravar seu 
vídeo use de 3 há 5 minutos. Ensaio várias vezes, grave e exiba seu filme. 
PENDENTE 

10/11/20 Realizado atendimento presencial. Usuária em BEG. Objetivos: Minimizar 
a tensão muscular; Melhorar o planejamento motor. Estratégias: 
Exercícios ativos assistidos de movimentos em planos diagonais afim de 
inibir o tônus muscular. Estratégias como abrir portas, puxar cadeiras, 
abrir armários. Desenvolvimento: Usuária mostrou baixar a tensão 
momentaneamente durante os exercícios. Porém com retorno após a 
parada dos mesmos. Quanto ao planejamento motor deu poucas 
respostas, tendendo a se voltar para um canto e se balançar. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

11/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Fotos com posses 
criativas. Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a 
socialização. Estimular a comparação de imagens ajudando na 
criatividade. Desenvolvimento: Realizar fotos criativas. 
PENDENTE 

17/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: The Voice Home Kids. 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição.  Integrar 
os participantes no universo da música. Beneficiar o desenvolvimento de 
outras linguagens. Desenvolvimento: Individualmente ou em grupo, 
escolher uma música para apresentar. A família poderá cantar junto. 
PENDENTE 
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24/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Caça tesouro com 
fotos do célula. Caça ao Tesouro com fotos do celular. Objetivos: 
Encontrar o tesouro escondido,  compartilhando pistas e informações 
com outros participantes. Desenvolver a habilidade motora, atenção, 
concentração, memória, compreensão de ordens, associação  de ideias. 
PENDENTE 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente:  Guilherme Cavalheiro Santos 
Data Nascimento: 10/04/2009– 11a  
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

04/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Curta metragem. 
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros, trabalhar em equipe, Criar, 
soltar a imaginação e aumentar o nível de desinibição. Desenvolvimento: 
que tal fazer um curta metragem com seu celular? Você será o diretor e o 
roteirista. Convide a família, escolha o tema, personagens, figurino. Pense 
no que você tem em casa, o que poderá usar. Para gravar seu vídeo use 
de 3 há 5 minutos. Ensaio várias vezes, grave e exiba seu filme. 
PENDENTE 

05/11/20 Realizado atendimento presencial. Usuário em BEG. Objetivos: 
Desenvolver e aprimorar a consciência corporal; Aprimorar o sistema de 
controle postural. Estratégias: Realizar movimentos na posição de 4 
apoios com foco na atenção das sensações causadas pela movimento. 
Desenvolvimento: Usuário colaborativo, porém percebo que não se 
engaja com total atenção e motivação. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

12/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Fotos com posses 
criativas. Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a 
socialização. Estimular a comparação de imagens ajudando na 
criatividade. Desenvolvimento: Realizar fotos criativas. 
PENDENTE 

19/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: The Voice Home Kids. 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição.  Integrar 
os participantes no universo da música. Beneficiar o desenvolvimento de 
outras linguagens. Desenvolvimento: Individualmente ou em grupo, 
escolher uma música para apresentar. A família poderá cantar junto. 
PENDENTE 

26/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Caça tesouro com 
fotos do célular. Caça ao Tesouro com fotos do celular. Objetivos: 
Encontrar o tesouro escondido,  compartilhando pistas e informações com 

598 / 1106



 

outros participantes. Desenvolver a habilidade motora, atenção, 
concentração, memória, compreensão de ordens, associação  de ideias. 
PENDENTE 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente:  Gustavo Antônio de Souza Manske 
Data Nascimento: 24/07/2008  – 12a 
Mês: Novembro / 2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

02/11/20 Feriado nacional. 

04/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Curta metragem. 
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros, trabalhar em equipe, Criar, 
soltar a imaginação e aumentar o nível de desinibição. Desenvolvimento: 
que tal fazer um curta metragem com seu celular? Você será o diretor e o 
roteirista. Convide a família, escolha o tema, personagens, figurino. Pense 
no que você tem em casa, o que poderá usar. Para gravar seu vídeo use 
de 3 há 5 minutos. Ensaio várias vezes, grave e exiba seu filme. 
PENDENTE 

09/11/20 Realizado atendimento presencial. Usuário em BEG. Objetivos: Aprimorar 
a estabilidade postural; Melhorar a coordenação motora e o tempo de 
reação. Estratégias: A partir da área de interesse do usuário, que é o 
Karatê Kid, desenvolvemos exercícios de equilíbrio em posição 
ortostática; Exercício de desviar do cilindro de espuma; dissociação 
bilateral de MMII. Desenvolvimento: Mostrou bom desempenho na 
estabilidade postural.  Porém na velocidade de reação e na coordenação 
mostrou bastante lentidão nas respostas. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

11/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Fotos com posses 
criativas. Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a 
socialização. Estimular a comparação de imagens ajudando na 
criatividade. Desenvolvimento: Realizar fotos criativas. 
PENDENTE 

16/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: The Voice Home Kids. 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição.  Integrar 
os participantes no universo da música. Beneficiar o desenvolvimento de 
outras linguagens. Desenvolvimento: Individualmente ou em grupo, 
escolher uma música para apresentar. A família poderá cantar junto. 
PENDENTE 

23/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Caça tesouro com 
fotos do célula. Caça ao Tesouro com fotos do celular. Objetivos: 
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Encontrar o tesouro escondido,  compartilhando pistas e informações com 
outros participantes. Desenvolver a habilidade motora, atenção, 
concentração, memória, compreensão de ordens, associação  de ideias. 
PENDENTE 

30/11/20 Realização das devolutivas anuais. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente:  Hector Augusto Pereira Machado 
Data Nascimento:  07/04/2010 – 10anos 
Mês: Novembro / 2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

04/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Curta metragem. 
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros, trabalhar em equipe, Criar, 
soltar a imaginação e aumentar o nível de desinibição. Desenvolvimento: 
que tal fazer um curta metragem com seu celular? Você será o diretor e o 
roteirista. Convide a família, escolha o tema, personagens, figurino. Pense 
no que você tem em casa, o que poderá usar. Para gravar seu vídeo use 
de 3 há 5 minutos. Ensaio várias vezes, grave e exiba seu filme. 
PENDENTE 

06/11/20 ATENDIEMNTO PRESENCIAL  Usuário não compareceu ao atendimento. 

13/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Fotos com posses 
criativas. Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a 
socialização. Estimular a comparação de imagens ajudando na 
criatividade. Desenvolvimento: Realizar fotos criativas. 
PENDENTE 

20/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: The Voice Home Kids. 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição.  Integrar 
os participantes no universo da música. Beneficiar o desenvolvimento de 
outras linguagens. Desenvolvimento: Individualmente ou em grupo, 
escolher uma música para apresentar. A família poderá cantar junto. 
PENDENTE 

27/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Caça tesouro com 
fotos do célula. Caça ao Tesouro com fotos do celular. Objetivos: 
Encontrar o tesouro escondido,  compartilhando pistas e informações com 
outros participantes. Desenvolver a habilidade motora, atenção, 
concentração, memória, compreensão de ordens, associação  de ideias. 
PENDENTE 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente:  Igor dos Santos Migliorini  
Data Nascimento: 09/06/2003 – 17a  
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

04/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Curta metragem. 
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros, trabalhar em equipe, Criar, 
soltar a imaginação e aumentar o nível de desinibição. Desenvolvimento: 
que tal fazer um curta metragem com seu celular? Você será o diretor e 
o roteirista. Convide a família, escolha o tema, personagens, figurino. 
Pense no que você tem em casa, o que poderá usar. Para gravar seu 
vídeo use de 3 há 5 minutos. Ensaio várias vezes, grave e exiba seu filme. 
PENDENTE 

06/11/20 Realizado atendimento presencial. Usuário em BEG. Objetivos: Melhorar 
a extensibilidade muscular; Aprimorar a consciência corporal através da 
integração do sistema tátil e proprioceptivo com a resposta eferente; 
Aprimorar o sistema de orientação postural, estabelecendo um novo 
padrão postural. Estratégia: Iniciamos com exercícios de alongamento 
muscular e mobilização articular. Mobilização global da articulação 
escapulo torácica e da glenoumeral; alongamento da cadeia muscular 
póstero inferior. Depois foi realizado uma progressão de movimentos 
baseado nas fases de desenvolvimento ontogenético humano. Iniciamos 
em DD com elevação de MMII; ponte; elevação de MMSS; rolo em bloco; 
rolo com dissociação de cinturas; DV; DV com mobilização de MMSS; DV 
com extensão da coluna; 4 apoios; finalizando com semi ajoelhado. Todos 
os movimentos e transições foram realizados com ênfase na manutenção 
da postura ideal. Usuário se mostrou bastante colaborativo e 
concentrado. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

13/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Fotos com posses 
criativas. Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a 
socialização. Estimular a comparação de imagens ajudando na 
criatividade. Desenvolvimento: Realizar fotos criativas. 
PENDENTE 

20/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: The Voice Home Kids. 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição.  Integrar 
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os participantes no universo da música. Beneficiar o desenvolvimento de 
outras linguagens. Desenvolvimento: Individualmente ou em grupo, 
escolher uma música para apresentar. A família poderá cantar junto. 
PENDENTE 

27/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Caça tesouro com 
fotos do célula. Caça ao Tesouro com fotos do celular. Objetivos: 
Encontrar o tesouro escondido,  compartilhando pistas e informações com 
outros participantes. Desenvolver a habilidade motora, atenção, 
concentração, memória, compreensão de ordens, associação  de ideias. 
PENDENTE 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente:  Isabella Couto 
Data Nascimento: 16/01/2008 – 12a 10m 
Mês: Novembro / 2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

02/11/20 Feriado Nacional. 

04/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Coordenação motora  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; Estimular a atenção sustentada; Estimular 
lateralidade. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários 
caminhos e com tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando 
as duas mãos. Realizando essa atividade vamos aprimorar várias 
habilidades importantes para o nosso aprendizado. 
PENDENTE 

09/11/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL Usuária faltou ao atendimento. 

11/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Cabelo Maluco. 
OBJETIVOS: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de interação e 
aprendizado. DESENVOLVIMENTO: A atividade consiste em realizar vários 
rostos na folha A 4 com diferentes tipos de cabelo em linha reta zig-zag, 
ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação 
motora e uso correto da tesoura. Através dessa atividade vamos ampliar 
habilidades de uma forma prazerosa.  
PENDENTE 

16/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Transferência. 
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. Ampliar 
coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver organização 
especial. Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade 
de Transferência, onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com 
liquido e três recipientes menores com diferentes marcações. A atividade 
consiste em colocar o líquido até a marcação, cuidando para não 
ultrapassar. Realizando essa atividade iremos estar estimulando a 
coordenação motora fina, a atenção compartilhada, habilidades essas 
fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 
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PENDENTE 

23/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Brincando com palitos. 
Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora. 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; Desenvolvimento:No 
dia de hoje iremos realizar uma atividade para estimular a coordenação 
motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou de 
fósforo,folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos 
iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em 
uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos 
palitos. 
PENDENTE 

30/11/20 Realização das devolutivas do ano de 2020. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente: Isabelli Pereira Lima 
Data Nascimento: 04/01/2013 – 7a 10m 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

04/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Coordenação motora  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; Estimular a atenção sustentada; Estimular 
lateralidade. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários 
caminhos e com tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando 
as duas mãos. Realizando essa atividade vamos aprimorar várias 
habilidades importantes para o nosso aprendizado. 
PENDENTE 

05/11/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL  não compareceu 

12/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Cabelo Maluco. 
OBJETIVOS: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de interação e 
aprendizado. DESENVOLVIMENTO: A atividade Usuária faltou ao 
atendimento.consiste em realizar vários rostos na folha A 4 com 
diferentes tipos de cabelo em linha reta zig-zag, ondulado, essa atividade 
vai estimular o recorte ampliando a coordenação motora e uso correto da 
tesoura. Através dessa atividade vamos ampliar habilidades de uma forma 
prazerosa.  
PENDENTE 

19/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Transferência. 
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. Ampliar 
coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver organização 
especial. Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade 
de Transferência, onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com 
liquido e três recipientes menores com diferentes marcações. A atividade 
consiste em colocar o líquido até a marcação, cuidando para não 
ultrapassar. Realizando essa atividade iremos estar estimulando a 
coordenação motora fina, a atenção compartilhada, habilidades essas 
fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 
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PENDENTE 

26/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Brincando com palitos. 
Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora. 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; Desenvolvimento:No 
dia de hoje iremos realizar uma atividade para estimular a coordenação 
motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou de 
fósforo,folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos 
iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em 
uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos 
palitos. 
PENDENTE 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente:  Jean Carvalho de Camargo  
Data Nascimento: 05/08/2009 – 11a  
Mês: Novembro/2020  
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 

 

 
 

Data   

03/11/20 Realizado atendimento presencial. Usuário em BEG. Objetivos: Aprimorar 
a orientação e a estabilidade postural; Melhorar a coordenação motora; 
Aumentar o tempo de atenção na tarefa motora. Estratégias: Treino em 
posição ortostática, com e sem uso da informação visual e imprimindo 
perturbações nos 3 planos de movimento. Treino na prancha de equilíbrio 
em perturbação lateral. Jogo corporal espadas espartanas, consistiu em 
desviar de um rolo de espuma em velocidade lenta. Desenvolvimento: 
Usuário se mostrou colaborativo, algumas vezes tendia em desviar a 
atenção e a motivação, porem era reconduzido. Mostra dificuldades em 
manter a estabilidade postural dinâmica e a coordenação motora. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

04/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Curta metragem. 
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros, trabalhar em equipe, Criar, 
soltar a imaginação e aumentar o nível de desinibição. Desenvolvimento: 
que tal fazer um curta metragem com seu celular? Você será o diretor e o 
roteirista. Convide a família, escolha o tema, personagens, figurino. Pense 
no que você tem em casa, o que poderá usar. Para gravar seu vídeo use 
de 3 há 5 minutos. Ensaio várias vezes, grave e exiba seu filme. 
PENDENTE 

10/11/20 Realizado atendimento presencial. Usuário em BEG. Objetivos: Aprimorar 
a orientação e a estabilidade postural; Melhorar a coordenação motora; 
Aumentar o tempo de atenção na tarefa motora. Estratégias: Manutenção 
da postura sentado com correção da retroversão pélvica. Associado a 
manutenção da postura foi realizado um jogo de pingue pongue para 
permitir a variabilidade motora na correção da postura sentado. 
Desenvolvimento: Mostrou-se participativo e com foco de atenção 
melhor em relação aos atendimentos anteriores. Mostrou pouco controle 
e precisão com a bolinha e a raquete. No controle postural tem tendência 
em ativar pouco os MMII para se manter na posição. ATENDIMENTO 
PRESENCIAL 
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11/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Fotos com posses 
criativas. Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a 
socialização. Estimular a comparação de imagens ajudando na 
criatividade. Desenvolvimento: Realizar fotos criativas. 
PENDENTE 

17/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: The Voice Home Kids. 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição.  Integrar 
os participantes no universo da música. Beneficiar o desenvolvimento de 
outras linguagens. Desenvolvimento: Individualmente ou em grupo, 
escolher uma música para apresentar. A família poderá cantar junto. 
PENDENTE 

24/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Caça tesouro com 
fotos do célula. Caça ao Tesouro com fotos do celular. Objetivos: 
Encontrar o tesouro escondido,  compartilhando pistas e informações com 
outros participantes. Desenvolver a habilidade motora, atenção, 
concentração, memória, compreensão de ordens, associação  de ideias. 
PENDENTE 
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Rua São Paulo, n° 470, Estados 
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Relatório Mensal 
 
Paciente:  Jean Fernando de Oliveira Junior 
Data Nascimento: 27/05/2013 – 7a 5m 
Mês: Novembro / 2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

04/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Coordenação motora  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; Estimular a atenção sustentada; Estimular 
lateralidade. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários 
caminhos e com tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando 
as duas mãos. Realizando essa atividade vamos aprimorar várias 
habilidades importantes para o nosso aprendizado. 
PENDENTE 

06/11/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL  Usuário não compareceu ao atendimento. 

13/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Cabelo Maluco. 
OBJETIVOS: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de interação e 
aprendizado. DESENVOLVIMENTO: A atividade consiste em realizar vários 
rostos na folha A 4 com diferentes tipos de cabelo em linha reta zig-zag, 
ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação 
motora e uso correto da tesoura. Através dessa atividade vamos ampliar 
habilidades de uma forma prazerosa.  
PENDENTE 

20/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Transferência. 
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. Ampliar 
coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver organização 
especial. Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade 
de Transferência, onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com 
liquido e três recipientes menores com diferentes marcações. A atividade 
consiste em colocar o líquido até a marcação, cuidando para não 
ultrapassar. Realizando essa atividade iremos estar estimulando a 
coordenação motora fina, a atenção compartilhada, habilidades essas 
fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 
PENDENTE 
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27/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Brincando com palitos. 
Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora. 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; Desenvolvimento:No 
dia de hoje iremos realizar uma atividade para estimular a coordenação 
motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou de 
fósforo,folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos 
iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em 
uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos 
palitos. 
PENDENTE 
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Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
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Relatório Mensal 
 
Paciente:  João Batista Bronzatti de Oliveira 
Data Nascimento: 05/09/2012 – 8a 2m 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

04/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Coordenação motora  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; Estimular a atenção sustentada; Estimular 
lateralidade. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários 
caminhos e com tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando 
as duas mãos. Realizando essa atividade vamos aprimorar várias 
habilidades importantes para o nosso aprendizado. 
PENDENTE 

05/11/20 Realizado atendimento presencial. Usuário em BEG, peso:58,6Kg. 
Objetivos: Aprimora a orientação postural sentado; Ampliar a mobilidade 
ativa no complexo articular do quadril. Estratégias: Sentado numa cadeira 
sem apoio de tronco, era realizado correção postural, depois deveria 
pegar objetos que se moviam em todos os planos e direções no espaço e 
também realizar transições de sentado para de pé. Depois, em DV na bola 
suíça, com o corpo apoiado em MMSS, realizar flexão de quadril na bola. 
Desenvolvimento: Usuário relata sensação de desequilíbrio ao sentar-se 
sem apoio de tronco. Permaneceu por 15minutos na posição sentado sem 
apoio. Na bola suíça mostra fraqueza e incoordenação em realizar a flexão 
do quadril. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

12/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Cabelo Maluco. 
OBJETIVOS: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de interação e 
aprendizado. DESENVOLVIMENTO: A atividade consiste em realizar vários 
rostos na folha A 4 com diferentes tipos de cabelo em linha reta zig-zag, 
ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação 
motora e uso correto da tesoura. Através dessa atividade vamos ampliar 
habilidades de uma forma prazerosa.  
PENDENTE 
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19/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Transferência. 
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. Ampliar 
coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver organização 
especial. Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade 
de Transferência, onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com 
liquido e três recipientes menores com diferentes marcações. A atividade 
consiste em colocar o líquido até a marcação, cuidando para não 
ultrapassar. Realizando essa atividade iremos estar estimulando a 
coordenação motora fina, a atenção compartilhada, habilidades essas 
fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 
PENDENTE 

26/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Brincando com palitos. 
Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora. 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; Desenvolvimento:No 
dia de hoje iremos realizar uma atividade para estimular a coordenação 
motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou de 
fósforo,folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos 
iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em 
uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos 
palitos. 
PENDENTE 
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Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
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Relatório Mensal 
 
Paciente:  João Gabriel Ribeiro Ferreira 
Data Nascimento: 05/05 /2011 – 9anos 6 meses 
Mês: Novembro/2020  
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 

 

 
 

Data   

03/11/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL  Usuário não compareceu 

04/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Curta metragem. 
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros, trabalhar em equipe, Criar, 
soltar a imaginação e aumentar o nível de desinibição. Desenvolvimento: 
que tal fazer um curta metragem com seu celular? Você será o diretor e o 
roteirista. Convide a família, escolha o tema, personagens, figurino. Pense 
no que você tem em casa, o que poderá usar. Para gravar seu vídeo use 
de 3 há 5 minutos. Ensaio várias vezes, grave e exiba seu filme. 
PENDENTE 

10/11/20 Realizado atendimento presencial. Usuário em BEG. Objetivos: Aprimorar 
a orientação e a estabilidade postural; Facilitar mecanismos de ativação 
do tônus extensor de tronco. Estratégia: Manutenção do equilíbrio em 
superfícies instáveis. Manutenção da posição DV na bola feijão. 
Desenvolvimento: Usuário mostrou-se muito disperso. Com dificuldades 
de manter o equilíbrio sem informação visual. ATENDIMENTO 
PRESENCIAL  

11/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Fotos com posses 
criativas. Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a 
socialização. Estimular a comparação de imagens ajudando na 
criatividade. Desenvolvimento: Realizar fotos criativas. 
PENDENTE 

17/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: The Voice Home Kids. 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição.  Integrar 
os participantes no universo da música. Beneficiar o desenvolvimento de 
outras linguagens. Desenvolvimento: Individualmente ou em grupo, 
escolher uma música para apresentar. A família poderá cantar junto. 
PENDENTE 

26/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Caça tesouro com 
fotos do célula. Caça ao Tesouro com fotos do celular. Objetivos: 
Encontrar o tesouro escondido,  compartilhando pistas e informações com 
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outros participantes. Desenvolver a habilidade motora, atenção, 
concentração, memória, compreensão de ordens, associação  de ideias. 
PENDENTE 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
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Relatório Mensal 
 
Paciente:  Joaquim de Almeida Nunes 
Data Nascimento: 31/12/2014 – 5a 10m 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

04/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Coordenação 
motora Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; Estimular a atenção sustentada; Estimular 
lateralidade. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários 
caminhos e com tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado 
utilizando as duas mãos. Realizando essa atividade vamos aprimorar 
várias habilidades importantes para o nosso aprendizado. 
PENDENTE 

05/11/20 Realizado atendimento presencial. Usuário em BEG. Objetivos: 

Aprimorar a coordenação motora geral; Potencializar a coordenação 

visuomotora; Aumentar o tempo de permanecia na tarefa motora; 

Estratégias: Escalar e descer do espaldar (através de um momento 

lúdico). Pular por sobre uma corda em movimento angular em torno de 

um eixo transverso. Desenvolvimento: Usuário foi relativamente 

participativo. Tendia a trocar de atividade com facilidade, tendo que ser 

reconduzido constantemente. Ao subir no espaldar relatou um pouco de 

medo, porém com encorajamento conseguiu realizar. No descer mostrou 

incoordenação no padrão cruzado de movimento. NO pular por sobre a 

corda em movimento, demostrou pouco “timig” e velocidade de reação 

lenta. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

12/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Cabelo Maluco. 
OBJETIVOS: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de interação 
e aprendizado. DESENVOLVIMENTO: A atividade consiste em realizar 
vários rostos na folha A 4 com diferentes tipos de cabelo em linha reta 
zig-zag, ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a 
coordenação motora e uso correto da tesoura. Através dessa atividade 
vamos ampliar habilidades de uma forma prazerosa.  
PENDENTE 
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19/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Transferência. 
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. Ampliar 
coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver organização 
especial. Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma 
atividade de Transferência, onde cada usuário deverá ter uma jarra 
grande com liquido e três recipientes menores com diferentes 
marcações. A atividade consiste em colocar o líquido até a marcação, 
cuidando para não ultrapassar. Realizando essa atividade iremos estar 
estimulando a coordenação motora fina, a atenção compartilhada, 
habilidades essas fundamentais para o bom desempenho nas 
atividades escolares. 
PENDENTE 

26/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Brincando com 
palitos. Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora. 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Desenvolvimento:No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 
estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar 
de palitos de dente ou de fósforo,folhas A 4 e canetinhas. Após ter 
organizado o material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada 
aprendendo irá segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em 
seguida realizar o contorno em volta dos palitos. 
PENDENTE 

 

618 / 1106



 

   

 

AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
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Relatório Mensal 
 
Paciente:  José Eduardo de Oliveira da Costa 
Data Nascimento: 05/09/2012 – 7a 2m 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

05/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Coordenação motora  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; Estimular a atenção sustentada; Estimular 
lateralidade. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários 
caminhos e com tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando 
as duas mãos. Realizando essa atividade vamos aprimorar várias 
habilidades importantes para o nosso aprendizado. 
REALIZADO 

12/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Cabelo Maluco. 
OBJETIVOS: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de interação e 
aprendizado. DESENVOLVIMENTO: A atividade consiste em realizar vários 
rostos na folha A 4 com diferentes tipos de cabelo em linha reta zig-zag, 
ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação 
motora e uso correto da tesoura. Através dessa atividade vamos ampliar 
habilidades de uma forma prazerosa.  
PENDENTE 

19/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Transferência. 
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. Ampliar 
coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver organização 
especial. Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade 
de Transferência, onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com 
liquido e três recipientes menores com diferentes marcações. A atividade 
consiste em colocar o líquido até a marcação, cuidando para não 
ultrapassar. Realizando essa atividade iremos estar estimulando a 
coordenação motora fina, a atenção compartilhada, habilidades essas 
fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 
PENDENTE 
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25/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Brincando com palitos. 
Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora. 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; Desenvolvimento:No 
dia de hoje iremos realizar uma atividade para estimular a coordenação 
motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou de 
fósforo,folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos 
iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em 
uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos 
palitos. 
PENDENTE 
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Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
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Relatório Mensal 
 
Paciente:  Joyce Manoela Pereira dos Santos  
Data Nascimento: 23/01/2008 – 12a 9m 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

04/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Coordenação motora  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; Estimular a atenção sustentada; Estimular 
lateralidade. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários 
caminhos e com tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando 
as duas mãos. Realizando essa atividade vamos aprimorar várias 
habilidades importantes para o nosso aprendizado. 
PENDENTE 

05/11/20 Realizado atendimento presencial. Usuária em BEG. Objetivos: Aprimorar 
mecanismos de flexibilização cognitiva; Integrar a percepção visual e 
proprioceptiva com a resposta motora; Auxiliar no desenvolvimento dos 
mecanismos de atenção sustentada e concentrada. Estratégia: Foi 
realizado as propostas de atividade que forma enviadas para casa. 
Equilibrar uma torre de lego estreita em cima de um caderna, segurando 
com as duas mãos. Depois equilibrar um cabo de vassoura na palma da 
mão. Usuária compreendeu a tarefa e conseguiu realizar com um 
pequeno grau de sucesso. Mostrou pouca atenção visual e concentração 
durante a tarefa motora, realizando constante estereotipia vocal e 
motora. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

12/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Cabelo Maluco. 
OBJETIVOS: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de interação e 
aprendizado. DESENVOLVIMENTO: A atividade consiste em realizar vários 
rostos na folha A 4 com diferentes tipos de cabelo em linha reta zig-zag, 
ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação 
motora e uso correto da tesoura. Através dessa atividade vamos ampliar 
habilidades de uma forma prazerosa.  
PENDENTE 
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19/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Transferência. 
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. Ampliar 
coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver organização 
especial. Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade 
de Transferência, onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com 
liquido e três recipientes menores com diferentes marcações. A atividade 
consiste em colocar o líquido até a marcação, cuidando para não 
ultrapassar. Realizando essa atividade iremos estar estimulando a 
coordenação motora fina, a atenção compartilhada, habilidades essas 
fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 
PENDENTE 

25/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Brincando com palitos. 
Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora. 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; Desenvolvimento:No 
dia de hoje iremos realizar uma atividade para estimular a coordenação 
motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou de 
fósforo,folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos 
iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em 
uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos 
palitos. 
PENDENTE 
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Relatório Mensal 
 
Paciente:  Leonardo Assunção Martins 
Data Nascimento: 04/06/2010 – 10a 
Mês: Novembro/2020  
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

03/11/20 Realizado atendimento presencial. Usuário em BEG, peso: 59,4Kg. 
Objetivos: Aumentar a extensibilidade da cadeia muscular póstero 
inferior; Aprimorar a resposta neuromuscular no complexo articular do 
quadril; Aumentar a ADM na rotação interna do quadril. Estratégias: 
Alongamento ativo em DD com elevação de MMII.  Mobilização passiva 
em rotação interna do quadril. Exercícios neuromusculares em flexão e 
extensão do  quadril. Desenvolvimento: Usuário bastante participativo, 
porém não mostrou engajamento total. No alongamento ativo 
apresentou significativa dificuldade em estabilizar o quadril em posição 
neutra. No exercício de elevação de MMII manteve tempo máximo de 
40seg. Na ponte 1 min e 23seg. Na extensão de quadril em posição de 4 
apoios manteve por  segundos e com muita instabilidade. ATENDIMENTO 
PRESENCIAL 

04/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Curta metragem. 
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros, trabalhar em equipe, Criar, 
soltar a imaginação  e aumentar o nível  de desinibição. Desenvolvimento: 
que tal fazer um curta metragem com seu celular? Você será o diretor e o 
roteirista. Convide a família,  escolha o tema, personagens, figurino. Pense 
no que você tem em casa, o que poderá  usar. Para gravar seu vídeo use 
de 3 há 5 minutos. Ensaio várias vezes, grave e exiba seu filme. 
PENDENTE 

10/11/20 Realizado atendimento presencial. Usuário em BEG, peso: 59,1Kg. 
Objetivos: Aumentar a extensibilidade da cadeia muscular póstero 
inferior; Aprimorar a resposta neuromuscular no complexo articular do 
quadril; Aumentar a ADM na rotação interna do quadril. Estratégias: 
Alongamento ativo em DD com elevação de MMII.  Mobilização passiva 
em rotação interna do quadril. Exercícios neuromusculares em flexão e 
extensão do  quadril. Desenvolvimento: Usuário bastante participativo, 
porém não mostrou engajamento total. No alongamento ativo 
apresentou significativa dificuldade em estabilizar o quadril em posição 
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neutra. No exercício de elevação de MMII manteve tempo máximo de 
30seg. Na ponte 40seg. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

11/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Fotos com posses 
criativas. Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a 
socialização. Estimular a comparação de imagens ajudando na 
criatividade. Desenvolvimento: Realizar fotos criativas. 
PENDENTE 

17/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: The Voice Home Kids. 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição.  Integrar 
os participantes no universo da música. Beneficiar o desenvolvimento de 
outras linguagens. Desenvolvimento: Individualmente ou em grupo, 
escolher uma música para apresentar. A família poderá cantar junto. 
PENDENTE 

24/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Caça tesouro com 
fotos do célula. Caça ao Tesouro com fotos do celular. Objetivos: 
Encontrar o tesouro escondido,  compartilhando pistas e informações com 
outros participantes. Desenvolver a habilidade motora, atenção, 
concentração, memória, compreensão de ordens, associação  de ideias. 
PENDENTE 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados, 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente:  Lino Carlos Franzoi Junior 
Data Nascimento: 27/03/1990 – 30 anos 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 

Data   

04/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Curta metragem. 
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros, trabalhar em equipe, 
Criar, soltar a imaginação e aumentar o nível de desinibição. 
Desenvolvimento: que tal fazer um curta metragem com seu celular? 
Você será o diretor e o roteirista. Convide a família, escolha o tema, 
personagens, figurino. Pense no que você tem em casa, o que poderá 
usar. Para gravar seu vídeo use de 3 há 5 minutos. Ensaio várias vezes, 
grave e exiba seu filme. 
PENDENTE 

06/11/20 Realizado atendimento presencial. Usuário em BEG. Iniciamos com 
treino de coordenação motora através da capacidade graduar a força 
muscular e da capacidade de aprendizagem em realizar novos padrões 
motores. Utilizamos padrões de movimento simulando cumprimentos 
sociais. Finalizamos com treino para desenvolver a estabilidade 
postural. Usuário foi colocado incialmente em posição ortostática com 
os pés paralelos, onde fomos evoluindo afastado um pé do outro em 
direção antero-posterior onde deveria permanecer equilibrado em 
cada base de suporte. Depois, utilizamos a bola suíça para manter a 
estabilidade postural em DV. Usuário se mostrou participativo e 
colaborativo. Mostrou compreender os exercícios de coordenação 
motora, porém nos de estabilidade postural mostra desconforto, como 
se causasse nele uma insegurança gravitacional. ATENDIMENTO 
PRESENCIAL 

13/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Fotos com posses 
criativas. Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover 
a socialização. Estimular a comparação de imagens ajudando na 
criatividade. Desenvolvimento: Realizar fotos criativas. 
PENDENTE 

20/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: The Voice Home 
Kids. Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição.  
Integrar os participantes no universo da música. Beneficiar o 
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desenvolvimento de outras linguagens. Desenvolvimento: 
Individualmente ou em grupo, escolher uma música para apresentar. A 
família poderá cantar junto. 
PENDENTE 

27/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Caça tesouro com 
fotos do célula. Caça ao Tesouro com fotos do celular. Objetivos: 
Encontrar o tesouro escondido,  compartilhando pistas e informações 
com outros participantes. Desenvolver a habilidade motora, atenção, 
concentração, memória, compreensão de ordens, associação  de ideias. 
PENDENTE 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua 2080, n° 51, Centro 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente:  Lucas Norberto Campos 
Data Nascimento: 04/09/1998     21 anos 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

04/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Curta metragem. 
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros, trabalhar em equipe, Criar, 
soltar a imaginação e aumentar o nível de desinibição. Desenvolvimento: 
que tal fazer um curta metragem com seu celular? Você será o diretor e o 
roteirista. Convide a família, escolha o tema, personagens, figurino. Pense 
no que você tem em casa, o que poderá usar. Para gravar seu vídeo use 
de 3 há 5 minutos. Ensaio várias vezes, grave e exiba seu filme. 
PENDENTE 

06/11/20 Realizado atendimento presencial. Usuário em BEG. Objetivos: Aprimorar 

e integrar mecanismos de atenção e coordenação motora. Estratégia: 

Sempre que pedir para ir ao banheiro e urinar no chão, realizar com ele todo 

o processo de limpeza, desde colocar produto no balde até torcer o pano e 

estender. Mimetizar cumprimentos sociais dando ênfase na coordenação 

motora fragmentando as ações musculares necessária aos cumprimentos. 

Realizar histórias em movimento. Desenvolvimento: Mostra não ter a 

percepção e a coordenação motora necessária para torcer o pano. Quando 

realiza uma tarefa não mantem atenção no que está fazendo. 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 
13/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Fotos com posses 

criativas. Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a 
socialização. Estimular a comparação de imagens ajudando na 
criatividade. Desenvolvimento: Realizar fotos criativas. 
PENDENTE 

20/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: The Voice Home Kids. 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição.  Integrar 
os participantes no universo da música. Beneficiar o desenvolvimento de 
outras linguagens. Desenvolvimento: Individualmente ou em grupo, 
escolher uma música para apresentar. A família poderá cantar junto. 
PENDENTE 
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27/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Caça tesouro com 
fotos do célula. Caça ao Tesouro com fotos do celular. Objetivos: 
Encontrar o tesouro escondido,  compartilhando pistas e informações com 
outros participantes. Desenvolver a habilidade motora, atenção, 
concentração, memória, compreensão de ordens, associação  de ideias. 
PENDENTE 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente:  Luciana Alzaga Fuentes 
Data Nascimento: 29/05/2015– 5anos e 5 meses  
Mês: Novembro /2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

02/11/20 Feriado nacional. 

04/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Sem os nossos olhos, 
não conseguimos ver o mundo. Objetivos: estimular e desenvolver os 
cinco sentidos, aprimorar a interpretação cognitiva por meio dos sentidos, 
identificar o órgão responsável pela visão e sua importância em nossas 
vidas. Material/Estratégia: uma tampa de caixa de papelão e  canetinha. 
Atividade: No vídeo explico a necessidade da visão e  o órgão responsável. 
Após a família terá que fazer dois furos na caixa, para as crianças 
colocarem as mãos e desta forma os pais pediram para as crianças 
desenharem os olhos, o nariz e a boca. Logo após mostrar para a criança 
como ficou o seu desenho. É importante que a criança perceba que sem 
enxergarmos é difícil identificarmos os lugares certinho dos órgãos. Que 
precisamos enxergar, ver as coisas para podermos identificá-las. 
PENDENTE 

09/11/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL  Usuária faltou ao atendimento. 

11/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Identificando no nosso 
dia a dia a forma geométrica quadrado. Objetivo: Identificar que as formas 
geométricas estão presentes no ambiente a qual vivemos e que fazem 
parte do nosso cotidiano; Identificar e nomear a forma geométrica 
(quadrado), percebendo suas características. Material/Estratégia: Objetos 
da casa que possuem a forma geométrica quadrado. Atividade: Pedir para 
a criança identificar objetos em seu lar que lembrem a forma geométrica 
quadrado. 
PENDENTE 

16/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Identificando a forma 
geométrica círculo no nosso dia a dia. Objetivos: Identificar que as formas 
geométricas estão presentes no ambiente a qual vivemos e que fazem 
parte do nosso cotidiano; identificar e nomear a forma geométrica 
(círculo), percebendo suas características. Material/ Estratégia: Identificar 
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objetos da casa que possuem a forma geométrica círculo. Atividade: Com 
o auxílio de um adulto, identificar, reconhecer objetos, alimentos em seu 
lar que lembrem a forma geométrica círculo. 
PENDENTE 

23/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Dobradura Chapéu do 
Soldado. Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes 
no ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 
identificar e nomear a forma geométrica (triângulo), percebendo suas 
características. Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de 
revista/jornal. Atividade: A proposta é que a criança perceba que as 
formas geométricas fazem parte do nosso dia a dia e que identifiquem 
objetos em sua casa que tenham a forma geométrica triângulo. Após 
iremos fazer uma dobradura do chapéu do soldado com a folha sulfite ou 
folha de jornal/revista. 
PENDENTE 

30/11/20 Realização das devolutivas anuais. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente:  Mathias Becker Niechel 
Data Nascimento: 06/02/2014 – 6a 9m  
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

04/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Coordenação motora  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; Estimular a atenção sustentada; Estimular 
lateralidade. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários 
caminhos e com tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando 
as duas mãos. Realizando essa atividade vamos aprimorar várias 
habilidades importantes para o nosso aprendizado. 
PENDENTE 

05/11/20 Realizado atendimento presencial. Usuário em BEG. Objetivos: Promover 
melhora na coordenação visuomotora e na coordenação motora global. 
Estratégia: Rolar um objeto cilíndrico, com maior diâmetro nas pontas e 
menor diâmetro no centro e pegá-lo com um cabo que se encaixa 
justamente no centro do cilindro. Depois pegar com uma redezinha, 
bolinhas que tem alto poder que quique. Desenvolvimento: Mostra 
dificuldades nas coordenações. E tem dificuldades em aceitar as regras do 
jogo, tendendo a criar critérios que somente o beneficiavam. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL  

12/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Cabelo Maluco. 
OBJETIVOS: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de interação e 
aprendizado. DESENVOLVIMENTO: A atividade consiste em realizar vários 
rostos na folha A 4 com diferentes tipos de cabelo em linha reta zig-zag, 
ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação 
motora e uso correto da tesoura. Através dessa atividade vamos ampliar 
habilidades de uma forma prazerosa.  
PENDENTE 

19/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Transferência. 
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. Ampliar 
coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver organização 
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especial. Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade 
de Transferência, onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com 
liquido e três recipientes menores com diferentes marcações. A atividade 
consiste em colocar o líquido até a marcação, cuidando para não 
ultrapassar. Realizando essa atividade iremos estar estimulando a 
coordenação motora fina, a atenção compartilhada, habilidades essas 
fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 
PENDENTE 

24/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Brincando com palitos. 
Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora. 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; Desenvolvimento:No 
dia de hoje iremos realizar uma atividade para estimular a coordenação 
motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou de 
fósforo,folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos 
iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em 
uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos 
palitos. 
PENDENTE 

  

632 / 1106



 

 

AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente:  Miguel Antonio Santos Sanches 
Data Nascimento: 27/10/2012  – 8a  
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

04/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Coordenação motora  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; Estimular a atenção sustentada; Estimular 
lateralidade. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários 
caminhos e com tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando 
as duas mãos. Realizando essa atividade vamos aprimorar várias 
habilidades importantes para o nosso aprendizado. 
PENDENTE 

05/11/20 Realizado atendimento presencial. Usuário em BEG. Objetivo: Melhorar a 

coordenação motora geral e a coordenação visuomotora. Estratégia: Jogo 

mimetizando movimento de locomoção rastejante. Jogo de desviar de um 

objeto. Desenvolvimento: Colaborativo e participativo, pareceu se motivar 

com os movimentos. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

12/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Cabelo Maluco. 
OBJETIVOS: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de interação e 
aprendizado. DESENVOLVIMENTO: A atividade consiste em realizar vários 
rostos na folha A 4 com diferentes tipos de cabelo em linha reta zig-zag, 
ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação 
motora e uso correto da tesoura. Através dessa atividade vamos ampliar 
habilidades de uma forma prazerosa.  
PENDENTE 

19/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Transferência. 
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. Ampliar 
coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver organização 
especial. Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade 
de Transferência, onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com 
liquido e três recipientes menores com diferentes marcações. A atividade 
consiste em colocar o líquido até a marcação, cuidando para não 
ultrapassar. Realizando essa atividade iremos estar estimulando a 
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coordenação motora fina, a atenção compartilhada, habilidades essas 
fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 
PENDENTE 

24/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Brincando com palitos. 
Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora. 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; Desenvolvimento:No 
dia de hoje iremos realizar uma atividade para estimular a coordenação 
motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou de 
fósforo,folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos 
iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em 
uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos 
palitos. 
PENDENTE 

  

634 / 1106



 

 

AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente: Paulo Henrique Kock Arruda 
Data Nascimento:  30/07/2013  -  7anos e 2meses 
Mês: Novembro / 2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

03/11/20 Realizado atendimento presencial. Usuário em BEG. Objetivos: Melhorar 
a flexibilidade e elasticidade do tendão de aquiles e dos músculos do 
tríceps sural; Promover reeducação neuromuscular; Ajustar o sistema de 
controle postural; Estratégias: Alongamento estático do músculo 
gastrocnênio e do músculo solear. Exercício de reeducação 
neuromuscular para ativação consciente dos músculos flexores dorsais do 
tornozelo. Reeducação dos padrões de movimento. Desenvolvimento: 
Usuário bastante colaborativo. Aumento na ADM da dorsiflexão de 
tornozelo. Apresentou muita dificuldade em subir no espaldar, pois não 
tinha um bom planejamento motor. ATENDIMENTO PRESENCIAL   

04/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Coordenação motora  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; Estimular a atenção sustentada; Estimular 
lateralidade. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários 
caminhos e com tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando 
as duas mãos. Realizando essa atividade vamos aprimorar várias 
habilidades importantes para o nosso aprendizado. 
PENDENTE 

10/11/20 Realizado atendimento presencial. Usuário em BEG. Objetivos: Melhorar 
a flexibilidade e elasticidade do tendão de aquiles e dos músculos do 
tríceps sural; Promover reeducação neuromuscular; Ajustar o sistema de 
controle postural; Estratégias: Alongamento estático do músculo 
gastrocnênio e do músculo solear. Exercício de reeducação 
neuromuscular para ativação consciente dos músculos flexores dorsais do 
tornozelo. Reeducação dos padrões de movimento. Desenvolvimento: 
Usuário bastante colaborativo. Aumento na ADM da dorsiflexão de 
tornozelo. Mostrou evolução no planejamento e práxis ao subir no 
espaldar. ATENDIMENTO PRESENCIAL   
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11/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Cabelo Maluco. 
OBJETIVOS: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de interação e 
aprendizado. DESENVOLVIMENTO: A atividade consiste em realizar vários 
rostos na folha A 4 com diferentes tipos de cabelo em linha reta zig-zag, 
ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação 
motora e uso correto da tesoura. Através dessa atividade vamos ampliar 
habilidades de uma forma prazerosa.  
PENDENTE 

17/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Transferência. 
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. Ampliar 
coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver organização 
especial. Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade 
de Transferência, onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com 
liquido e três recipientes menores com diferentes marcações. A atividade 
consiste em colocar o líquido até a marcação, cuidando para não 
ultrapassar. Realizando essa atividade iremos estar estimulando a 
coordenação motora fina, a atenção compartilhada, habilidades essas 
fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 
PENDENTE 

24/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Brincando com palitos. 
Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora. 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; Desenvolvimento:No 
dia de hoje iremos realizar uma atividade para estimular a coordenação 
motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou de 
fósforo,folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos 
iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em 
uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos 
palitos. 
PENDENTE 
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Relatório Mensal 
 
Paciente:  Pedro Henrique Borges do Amaral 
Data Nascimento:  15/01/2012  -  8anos e 10meses 
Mês: Novembro / 2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

02/11/20 Feriado nacional. 

04/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Curta metragem. 
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros, trabalhar em equipe, Criar, 
soltar a imaginação e aumentar o nível de desinibição. Desenvolvimento: 
que tal fazer um curta metragem com seu celular? Você será o diretor e o 
roteirista. Convide a família, escolha o tema, personagens, figurino. Pense 
no que você tem em casa, o que poderá usar. Para gravar seu vídeo use 
de 3 há 5 minutos. Ensaio várias vezes, grave e exiba seu filme. 
PENDENTE 

09/11/20 Realizado atendimento presencial. Usuário em BEG. Objetivos: Aprimorar 
a orientação postural; Desenvolver a coordenação visuomotora. 
Estratégia: Na posição sentado sem apoio de tronco, acertar com uma 
raquete a bolinha de pingue pongue. Desenvolvimento: Usuário mostrou 
se adaptar bem a nova orientação postural na posição sentado. Porem a 
coordenação visuomotora apresentou déficits. Mostrou baixa tolerância 
a frustação. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

11/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Fotos com posses 
criativas. Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a 
socialização. Estimular a comparação de imagens ajudando na 
criatividade. Desenvolvimento: Realizar fotos criativas. 
PENDENTE 

18/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: The Voice Home Kids. 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição.  Integrar 
os participantes no universo da música. Beneficiar o desenvolvimento de 
outras linguagens. Desenvolvimento: Individualmente ou em grupo, 
escolher uma música para apresentar. A família poderá cantar junto. 
PENDENTE 

25/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Caça tesouro com 
fotos do célula. Caça ao Tesouro com fotos do celular. Objetivos: 
Encontrar o tesouro escondido,  compartilhando pistas e informações com 
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outros participantes. Desenvolver a habilidade motora, atenção, 
concentração, memória, compreensão de ordens, associação  de ideias. 
PENDENTE 

30/11/20 Realização das devolutivas do ano de 2020. 
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Relatório Mensal 
 
Paciente:  Samuel Silva de Souza 
Data Nascimento: 10-07-2007 – 13a   
Mês: Novembro / 2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

02/11/20 Feriado Nacional. 

04/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Curta metragem. 
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros, trabalhar em equipe, Criar, 
soltar a imaginação e aumentar o nível de desinibição. Desenvolvimento: 
que tal fazer um curta metragem com seu celular? Você será o diretor e o 
roteirista. Convide a família, escolha o tema, personagens, figurino. Pense 
no que você tem em casa, o que poderá usar. Para gravar seu vídeo use 
de 3 há 5 minutos. Ensaio várias vezes, grave e exiba seu filme. 
PENDENTE 

09/11/20 Atendimento cancelado devido à ausência da terapeuta por motivos 

médicos. 

11/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Fotos com posses 
criativas. Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a 
socialização. Estimular a comparação de imagens ajudando na 
criatividade. Desenvolvimento: Realizar fotos criativas. 
PENDENTE 

16/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: The Voice Home Kids. 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição.  Integrar 
os participantes no universo da música. Beneficiar o desenvolvimento de 
outras linguagens. Desenvolvimento: Individualmente ou em grupo, 
escolher uma música para apresentar. A família poderá cantar junto. 
PENDENTE 

23/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Caça tesouro com 
fotos do célula. Caça ao Tesouro com fotos do celular. Objetivos: 
Encontrar o tesouro escondido,  compartilhando pistas e informações com 
outros participantes. Desenvolver a habilidade motora, atenção, 
concentração, memória, compreensão de ordens, associação  de ideias. 
PENDENTE 

30/11/20 Realização das devolutivas do ano de 2020. 
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Relatório Mensal 
 
Paciente:  Sofia Taborda do Amaral 
Data Nascimento: 22/10/2009 – 11anos 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

03/11/20 Realizado atendimento presencial. Usuária em BEG. Objetivos: Aprimorar 
a coordenação visuomotora; Melhorar o controle neuromuscular na 
extensão da coluna lombar associada a flexão de quadril. Facilitar a 
interação e comunicação social. Estratégias: Jogo visuomotor com 
bolinhas de pingue pongue. Joga-se 6 bolinhas no ar e conforme elas vão 
quicando no chão deve-se pegá-las com uma redinha. Depois acetar a 
bolinha de pingue pongue com uma raquete. Desenvolvimento: Mostrou-
se participativa e com poucas palavras. Apresentou lentidão nas reações 
motoras e imprecisão em interceptar a bolinha com a raquete. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

04/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Coordenação motora  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; Estimular a atenção sustentada; Estimular 
lateralidade. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários 
caminhos e com tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando 
as duas mãos. Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias 
habilidades importantes para o nosso aprendizado. 
REALIZADO 

10/11/20 Realizado atendimento presencial. Usuária em BEG. Objetivos: Aprimorar 
a coordenação visuomotora; Facilitar a interação e comunicação social. 
Estratégias: Manter a bolinha de pingue pongue na raquete, sem deixar 
cair no chão. Acertar a bolinha com a raquete. Desenvolvimento: 
Mostrou-se bastante resistente, dizendo muitos “nãos”. Não houve 
diálogo. Conseguiu equilibrar a bolinha por tempo curto. Apresentou 
lentidão nas reações motoras e imprecisão em interceptar a bolinha com 
a raquete. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

11/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Cabelo Maluco. 
OBJETIVOS: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de interação e 
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aprendizado. DESENVOLVIMENTO: A atividade consiste em realizar vários 
rostos na folha A 4 com diferentes tipos de cabelo em linha reta zig-zag, 
ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação 
motora e uso correto da tesoura. Através dessa atividade vamos ampliar 
habilidades de uma forma prazerosa.  
REALIZADO 

17/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Transferência. 
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. Ampliar 
coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver organização 
especial. Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade 
de Transferência, onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com 
liquido e três recipientes menores com diferentes marcações. A atividade 
consiste em colocar o líquido até a marcação, cuidando para não 
ultrapassar. Realizando essa atividade iremos estar estimulando a 
coordenação motora fina, a atenção compartilhada, habilidades essas 
fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 
REALIZADO 

24/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Brincando com palitos. 
Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora. 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; Desenvolvimento:No 
dia de hoje iremos realizar uma atividade para estimular a coordenação 
motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou de 
fósforo,folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos 
iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em 
uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos 
palitos. 
REALIZADO 
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Relatório Mensal 
 
Paciente:  Soraya Coatti Amarante da Rosa 
Data Nascimento: 11/04/2011 – 9 anos 6 meses 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

02/11/20 Feriado nacional. 

04/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Coordenação motora  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; Estimular a atenção sustentada; Estimular 
lateralidade. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários 
caminhos e com tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando 
as duas mãos. Realizando essa atividade vamos aprimorar várias 
habilidades importantes para o nosso aprendizado. 
PENDENTE 

09/11/20 Enviado atividade via plataforma online. A proposta desta semana é a 
realização de um alongamento para os músculos e do tendão da 
panturrilha (tendão de Aquiles e músculos do tríceps sural) , a fim de evitar 
o encurtamento muscular e também do tendão de Aquiles. Para realizar o 
alongamento é preciso que Soraya se coloque na posição deitada com a 
barriga voltada para cima e com as pernas esticadas ao longo do corpo. É 
preciso também que ela se encontre num estado relaxado (sem contração 
muscular). Com uma das mãos faça uma leve pressão para manter a perna 
em contato com a superfície (cama, tapete, chão...) e com a outra mão 
puxe o pé em direção a perna até sentir resistência do tecido músculo-
tendíneo (até sentir que não vai mais). No arquivo coloquei uma figura 
ilustrativa para facilitar. Se perceber que Soraya faz força com o pé contra 
a sua mão, pare o alongamento, peça para que relaxe e recomesse o 
alongamento. Sustentar o alongamento por aproximadamente 30 
segundos. Realizar com a outra perna por mais 30 segundos. Repetir esse 
ciclo 5 vezes. 
PENDENTE 

11/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Cabelo Maluco. 
OBJETIVOS: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de interação e 
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aprendizado. DESENVOLVIMENTO: A atividade consiste em realizar vários 
rostos na folha A 4 com diferentes tipos de cabelo em linha reta zig-zag, 
ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação 
motora e uso correto da tesoura. Através dessa atividade vamos ampliar 
habilidades de uma forma prazerosa.  
PENDENTE 

16/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Transferência. 
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. Ampliar 
coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver organização 
especial. Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade 
de Transferência, onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com 
liquido e três recipientes menores com diferentes marcações. A atividade 
consiste em colocar o líquido até a marcação, cuidando para não 
ultrapassar. Realizando essa atividade iremos estar estimulando a 
coordenação motora fina, a atenção compartilhada, habilidades essas 
fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 
PENDENTE 

23/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Brincando com palitos. 
Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora. 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; Desenvolvimento:No 
dia de hoje iremos realizar uma atividade para estimular a coordenação 
motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou de 
fósforo,folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos 
iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em 
uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos 
palitos. 
PENDENTE 

30/11/20 Realização das devolutivas do ano de 2020. 
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Relatório Mensal 
 
Paciente:  Thales Miguel dos Santos Avila Lopes 
Data Nascimento: 18/05/2014 – 6a 6m 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

04/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Coordenação motora  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; Estimular a atenção sustentada; Estimular 
lateralidade. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários 
caminhos e com tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando 
as duas mãos. Realizando essa atividade vamos aprimorar várias 
habilidades importantes para o nosso aprendizado. 
PENDENTE 

05/11/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL  Usuário faltou ao atendimento. 

12/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Cabelo Maluco. 
OBJETIVOS: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de interação e 
aprendizado. DESENVOLVIMENTO: A atividade consiste em realizar vários 
rostos na folha A 4 com diferentes tipos de cabelo em linha reta zig-zag, 
ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação 
motora e uso correto da tesoura. Através dessa atividade vamos ampliar 
habilidades de uma forma prazerosa.  
PENDENTE 

19/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Transferência. 
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. Ampliar 
coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver organização 
especial. Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade 
de Transferência, onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com 
liquido e três recipientes menores com diferentes marcações. A atividade 
consiste em colocar o líquido até a marcação, cuidando para não 
ultrapassar. Realizando essa atividade iremos estar estimulando a 
coordenação motora fina, a atenção compartilhada, habilidades essas 
fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 
PENDENTE 
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26/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Brincando com palitos. 
Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora. 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; Desenvolvimento:No 
dia de hoje iremos realizar uma atividade para estimular a coordenação 
motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou de 
fósforo,folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos 
iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em 
uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos 
palitos. 
PENDENTE 
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Relatório Mensal 
 
Paciente:  Thayná Gabrielly Lemes Corrêa 
Data Nascimento: 23/11/2003 – 17anos 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

03/11/20 Realizado atendimento presencial. Usuária em BEG. Objetivos: Aprimorar 
a orientação postural; Melhorar o controle e ativação neuromuscular. 
Estratégias: Na posição ortostática, promover melhora na consciência 
corporal ajustando ativamente os desarranjos posturais. Manutenção do 
equilíbrio na prancha de equilíbrio. Desenvolvimento: apresenta pouca 
estratégia de tornozelo, buscando mais com estratégia do quadril e do 
passo. Parece estar insegura e com medo das sensações de desequilíbrio. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

04/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Curta metragem. 
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros, trabalhar em equipe, Criar, 
soltar a imaginação e aumentar o nível de desinibição. Desenvolvimento: 
que tal fazer um curta metragem com seu celular? Você será o diretor e o 
roteirista. Convide a família, escolha o tema, personagens, figurino. Pense 
no que você tem em casa, o que poderá usar. Para gravar seu vídeo use 
de 3 há 5 minutos. Ensaio várias vezes, grave e exiba seu filme. 
PENDENTE 

10/11/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL  Usuária faltou ao atendimento. 

11/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Fotos com posses 
criativas. Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a 
socialização. Estimular a comparação de imagens ajudando na 
criatividade. Desenvolvimento: Realizar fotos criativas. 
PENDENTE 

17/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: The Voice Home Kids. 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição.  Integrar 
os participantes no universo da música. Beneficiar o desenvolvimento de 
outras linguagens. Desenvolvimento: Individualmente ou em grupo, 
escolher uma música para apresentar. A família poderá cantar junto. 
PENDENTE 
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24/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Caça tesouro com 
fotos do célula. Caça ao Tesouro com fotos do celular. Objetivos: 
Encontrar o tesouro escondido,  compartilhando pistas e informações com 
outros participantes. Desenvolver a habilidade motora, atenção, 
concentração, memória, compreensão de ordens, associação  de ideias. 
PENDENTE 
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Relatório Mensal 
 
Paciente:  Thiago de Castro Moreira Silveira 
Data Nascimento: 27/08/2012 – 8a 2m 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

04/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Coordenação 
motora  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; Estimular a atenção sustentada; Estimular 
lateralidade. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários 
caminhos e com tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado 
utilizando as duas mãos. Realizando essa atividade vamos aprimorar 
várias habilidades importantes para o nosso aprendizado. 
PENDENTE 

05/11/20 Realizado atendimento presencial em conjunto com Terapia musical. 
Usuário em BEG. Objetivos: Aprimorar o sistema de controle postural; 
Adequar o padrão de marcha; desenvolver habilidades de manipulação. 
Estratégia: utilizado da esteira para corrigir o padrão de marcha. 
Utilizado a bola feijão para facilitar os ajustes posturais e de equilíbrio, 
e também para descarregar o peso do corpo em MMSS para melhorar 
a estabilidade articular e posteriormente facilitar as habilidades 
manipulativas. Utilizado o espaldar para sustentar e puxar o peso do 
corpo em MMSS. Utilizado banco móvel e sem apoio para tronco para 
aprimorar os ajustes posturais. Realizar locomoção por meio do rastejo. 
Desenvolvimento: Usuário se mostrou muito disperso, não obtendo 
sucesso e nem intenção na realização das tarefas. ATENDIMENTO 
PRESENCIAL 

12/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Cabelo Maluco. 
OBJETIVOS: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de interação 
e aprendizado. DESENVOLVIMENTO: A atividade consiste em realizar 
vários rostos na folha A 4 com diferentes tipos de cabelo em linha reta 
zig-zag, ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a 
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coordenação motora e uso correto da tesoura. Através dessa atividade 
vamos ampliar habilidades de uma forma prazerosa.  
PENDENTE 

19/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Transferência. 
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. Ampliar 
coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver organização 
especial. Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma 
atividade de Transferência, onde cada usuário deverá ter uma jarra 
grande com liquido e três recipientes menores com diferentes 
marcações. A atividade consiste em colocar o líquido até a marcação, 
cuidando para não ultrapassar. Realizando essa atividade iremos estar 
estimulando a coordenação motora fina, a atenção compartilhada, 
habilidades essas fundamentais para o bom desempenho nas 
atividades escolares. 
PENDENTE 

26/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Brincando com 
palitos. Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora. 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Desenvolvimento:No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 
estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar 
de palitos de dente ou de fósforo,folhas A 4 e canetinhas. Após ter 
organizado o material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada 
aprendendo irá segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em 
seguida realizar o contorno em volta dos palitos. 
PENDENTE 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente:  Victor Hugo Vaz 
Data Nascimento: 10/08/2010 – 10anos 
Mês: Novembro / 2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 

Data   

02/11/20 Feriado nacional. 

04/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Curta metragem. 
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros, trabalhar em equipe, Criar, 
soltar a imaginação e aumentar o nível de desinibição. Desenvolvimento: 
que tal fazer um curta metragem com seu celular? Você será o diretor e o 
roteirista. Convide a família, escolha o tema, personagens, figurino. Pense 
no que você tem em casa, o que poderá usar. Para gravar seu vídeo use 
de 3 há 5 minutos. Ensaio várias vezes, grave e exiba seu filme. 
PENDENTE 

09/11/20 Realizado atendimento presencial. Usuário em BEG. Objetivos: Aprimorar 
a orientação e estabilidade postural e promover aumento nos 
mecanismos de atenção. Estratégias: Manutenção da postura sentado 
sem apoios, variando a instabilidade da superfície de apoio. Manutenção 
do ortostatismo em superfície instável em oscilações laterais. 
Desenvolvimento: Usuário mostrou melhora na atenção quando 
conduzido verbalmente. Aumentando os mecanismos de atenção 
percebeu-se melhora na orientação postural. ATENDIMENTO 
PRESENCIAL 

11/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Fotos com posses 
criativas. Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a 
socialização. Estimular a comparação de imagens ajudando na 
criatividade. Desenvolvimento: Realizar fotos criativas. 
PENDENTE 

16/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: The Voice Home Kids. 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição.  Integrar 
os participantes no universo da música. Beneficiar o desenvolvimento de 
outras linguagens. Desenvolvimento: Individualmente ou em grupo, 
escolher uma música para apresentar. A família poderá cantar junto. 
PENDENTE 
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23/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Caça tesouro com 
fotos do célula. Caça ao Tesouro com fotos do celular. Objetivos: 
Encontrar o tesouro escondido,  compartilhando pistas e informações com 
outros participantes. Desenvolver a habilidade motora, atenção, 
concentração, memória, compreensão de ordens, associação  de ideias. 
PENDENTE 

30/11/20 Realização das devolutivas do ano de 2020. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua 2080, n° 51, Centro 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente:  Willian David Domingues Sanabria 
Data Nascimento: 26/07/2013 –  7anos 2 meses 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

02/11/20 Feriado Nacional.  

04/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Coordenação motora  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; Estimular a atenção sustentada; Estimular 
lateralidade. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários 
caminhos e com tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando 
as duas mãos. Realizando essa atividade vamos aprimorar várias 
habilidades importantes para o nosso aprendizado. 
PENDENTE 

09/11/20 Realizado atendimento presencial. Usuário em BEG. Objetivos: Aprimorar 
o sistema de controle postural associado ao aumento dos mecanismos de 
atenção; Aprimorar a coordenação visuomotora; Estratégia: Jogo dos 
dedinhos em pinça que pegam alguma parte do corpo (nariz, queixo, 
ombro, pé e etc.), sentado em uma cadeira sem apoios e realizando trocas 
de turno; circuito de equilíbrio; jogo “a bola é bomba”, que consiste em 
jogar a bola de para o outro sem deixar cair, senão a bola explodiria ao 
cair. Desenvolvimento: Mostra melhora na atenção ao se motivar nas 
“brincadeiras”. Desempenho visuomotor ainda com déficits. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

11/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Cabelo Maluco. 
OBJETIVOS: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de interação e 
aprendizado. DESENVOLVIMENTO: A atividade consiste em realizar vários 
rostos na folha A 4 com diferentes tipos de cabelo em linha reta zig-zag, 
ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação 
motora e uso correto da tesoura. Através dessa atividade vamos ampliar 
habilidades de uma forma prazerosa.  
PENDENTE 
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16/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Transferência. 
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. Ampliar 
coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver organização 
especial. Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade 
de Transferência, onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com 
liquido e três recipientes menores com diferentes marcações. A atividade 
consiste em colocar o líquido até a marcação, cuidando para não 
ultrapassar. Realizando essa atividade iremos estar estimulando a 
coordenação motora fina, a atenção compartilhada, habilidades essas 
fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 
PENDENTE 

23/11/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Brincando com palitos. 
Objetivos:Estimular a coordenação motora fina e viso motora. 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; Desenvolvimento:No 
dia de hoje iremos realizar uma atividade para estimular a coordenação 
motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou de 
fósforo,folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos 
iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em 
uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos 
palitos. 
PENDENTE 

30/11/20 Realização das devolutivas do ano de 2020. 
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RELATÓRIO MENSAL – NOVEMBRO/2020 

Fonoaudióloga Monique Fernanda Hess 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 

 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Paulo Alfredo Watanuki Vasconcellos  
Data Nascimento: 24/01/2009 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Fgª Monique Fernanda Hess 

 

Data  

02/11/2020 Feriado.  

04/11/2020 Nessa data o usuário recebeu um vídeo/atividade da terapeuta de Artes 

Maristela Kolaga.  

Cinema – Curta metragem 

Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros; Trabalhar em equipe Criar, soltar a 

imaginação e aumentar o nível de desinibição.  

Desenvolvimento: que tal fazer um curta metragem com seu celular? Você será o 

diretor e o roteirista. Convide a família, escolha o tema, personagens, figurino. 

Pense no que você tem em casa, o que poderá usar. Para gravar seu vídeo use de 

3 há 5 minutos. Ensaio várias vezes, grave e exiba seu filme. 

 

REALIZADO 

11/11/2020 Nessa data o usuário recebeu um vídeo/atividade da terapeuta de Artes 

Maristela Kolaga. 

Fotos com poses criativas 

Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a socialização. 

Estimular a comparação de imagens ajudando na criatividade. Materiais: celular, 

cartelas em anexo, cadeira, mesa, sofá, entre outros...  

Desenvolvimento: Através das imagens dos bonecos da cartela imitar algumas 

poses. Vale usar travesseiros, sofá, cadeira, como apoio. Convide seus familiares. 

Enquanto um faz as poses o outro fotografa, depois invertem os papéis. 

REALIZADO 

18/11/2020 Nessa data o usuário recebeu um vídeo/atividade da terapeuta de Artes 

Maristela Kolaga. 

The voice home kids 

Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição. Integrar os 

participantes no universo da música. Beneficiar o desenvolvimento de outras 

linguagens. 

Material: celular. 
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Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma música conhecida 

de seu cantor ou cantora favoritos para apresentar posteriormente. A família 

poderá cantar junto. 

REALIZADO 

25/11/2020 Nessa data o usuário recebeu um vídeo/atividade da terapeuta de Artes 

Maristela Kolaga. 

Caça ao Tesouro com fotos do celular 

Objetivos: Encontrar o tesouro escondido, compartilhando pistas e informações 

com outros participantes. Desenvolver a habilidade motora, atenção, 

concentração, memória, compreensão de ordens, associação de ideias. Materiais: 

celular, caixa de papelão ou baú, papel sulfite, caneta, tesoura.  

Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um piquenique, um filme, um 

passeio, uma leitura, uma noite temática, um jogo de tabuleiro, entre outros... Seja 

criativo. Conversem e cheguem num acordo entre vocês. Pense bem onde irá 

esconder o tesouro. Fotografe cada cômodo onde for colocar as dicas/pistas e 

também o cômodo onde está o tesouro. Após dada a partida da caça vá mostrando 

as fotos dos cômodos onde há dicas. Você pode auxiliar na leitura. Quando 

encontrar o tesouro festejam e combinem quando será sua paga. (Dia que será 

feita a atividade/presente). 

REALIZADO 

30/11/2020 Nessa data os terapeutas da instituição iniciaram as devolutivas anuais com as 

famílias 

Objetivos 
 

Impostar e automatizar o fonema /r/.  
Aumentar vocabulário. 
Trabalhar uso de frases e diminuir palavras isoladas.  
Aumentar intenção comunicativa e interação. 
Desenvolver linguagem oral espontânea e funcional. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 

 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Pedro Henrique Ribeiro 
Data Nascimento: 22/03/2010 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Fgª Monique Fernanda Hess 

 

Data   

02/11/2020 Feriado.  

04/11/2020 Nessa data o usuário recebeu um vídeo/atividade da terapeuta de Artes 

Maristela Kolaga.  

Cinema – Curta metragem 

Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros; Trabalhar em equipe Criar, soltar a 

imaginação e aumentar o nível de desinibição.  

Desenvolvimento: que tal fazer um curta metragem com seu celular? Você será o 

diretor e o roteirista. Convide a família, escolha o tema, personagens, figurino. 

Pense no que você tem em casa, o que poderá usar. Para gravar seu vídeo use de 

3 há 5 minutos. Ensaio várias vezes, grave e exiba seu filme. 

PENDENTE  

11/11/2020 Nessa data o usuário recebeu um vídeo/atividade da terapeuta de Artes 

Maristela Kolaga. 

Fotos com poses criativas 

Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a socialização. 

Estimular a comparação de imagens ajudando na criatividade. Materiais: celular, 

cartelas em anexo, cadeira, mesa, sofá, entre outros...  

Desenvolvimento: Através das imagens dos bonecos da cartela imitar algumas 

poses. Vale usar travesseiros, sofá, cadeira, como apoio. Convide seus familiares. 

Enquanto um faz as poses o outro fotografa, depois invertem os papéis 

PENDENTE 

18/11/2020 Nessa data o usuário recebeu um vídeo/atividade da terapeuta de Artes 

Maristela Kolaga. 

The voice home kids 

Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição. Integrar os 

participantes no universo da música. Beneficiar o desenvolvimento de outras 

linguagens. 

Material: celular. 

Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma música conhecida 

de seu cantor ou cantora favoritos para apresentar posteriormente. A família 

poderá cantar junto. 

PENDENTE 

25/11/2020 Nessa data o usuário recebeu um vídeo/atividade da terapeuta de Artes 

Maristela Kolaga. 
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Caça ao Tesouro com fotos do celular 

Objetivos: Encontrar o tesouro escondido, compartilhando pistas e informações 

com outros participantes. Desenvolver a habilidade motora, atenção, 

concentração, memória, compreensão de ordens, associação de ideias. Materiais: 

celular, caixa de papelão ou baú, papel sulfite, caneta, tesoura.  

Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um piquenique, um filme, um 

passeio, uma leitura, uma noite temática, um jogo de tabuleiro, entre outros... Seja 

criativo. Conversem e cheguem num acordo entre vocês. Pense bem onde irá 

esconder o tesouro. Fotografe cada cômodo onde for colocar as dicas/pistas e 

também o cômodo onde está o tesouro. Após dada a partida da caça vá mostrando 

as fotos dos cômodos onde há dicas. Você pode auxiliar na leitura. Quando 

encontrar o tesouro festejam e combinem quando será sua paga. (Dia que será 

feita a atividade/presente). 

PENDENTE 

30/11/2020 Nessa data os terapeutas da instituição iniciaram as devolutivas anuais com as 

famílias 

Objetivos  Adequar emissões de fonemas (impostações diversas).  

Aumentar vocabulário. 

Aumentar tônus muscular facial para favorecer as emissões.  

Adequar a narrativa.  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 

 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Samuel Silva de Souza  
Data Nascimento: 10/07/2007 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Fgª Monique Fernanda Hess 

 

Data  

02/11/2020 Feriado.  

04/11/2020 Nessa data o usuário recebeu um vídeo/atividade da terapeuta de Artes 

Maristela Kolaga.  

Cinema – Curta metragem 

Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros; Trabalhar em equipe Criar, soltar a 

imaginação e aumentar o nível de desinibição.  

Desenvolvimento: que tal fazer um curta metragem com seu celular? Você será o 

diretor e o roteirista. Convide a família, escolha o tema, personagens, figurino. 

Pense no que você tem em casa, o que poderá usar. Para gravar seu vídeo use de 

3 há 5 minutos. Ensaio várias vezes, grave e exiba seu filme. 

REALIZADA  

09/11/2020 Nessa data o usuário recebeu um vídeo/atividade da terapeuta de Artes 

Maristela Kolaga. 

Fotos com poses criativas 

Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a socialização. 

Estimular a comparação de imagens ajudando na criatividade. Materiais: celular, 

cartelas em anexo, cadeira, mesa, sofá, entre outros...  

Desenvolvimento: Através das imagens dos bonecos da cartela imitar algumas 

poses. Vale usar travesseiros, sofá, cadeira, como apoio. Convide seus familiares. 

Enquanto um faz as poses o outro fotografa, depois invertem os papéis 

PENDENTE 

16/11/2020 Nessa data o usuário recebeu um vídeo/atividade da terapeuta de Artes 

Maristela Kolaga. 

The voice home kids 

Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição. Integrar os 

participantes no universo da música. Beneficiar o desenvolvimento de outras 

linguagens. 

Material: celular. 

Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma música conhecida 

de seu cantor ou cantora favoritos para apresentar posteriormente. A família 

poderá cantar junto. 

PENDENTE 

25/11/2020 Nessa data o usuário recebeu um vídeo/atividade da terapeuta de Artes 

Maristela Kolaga. 
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Caça ao Tesouro com fotos do celular 

Objetivos: Encontrar o tesouro escondido, compartilhando pistas e informações 

com outros participantes. Desenvolver a habilidade motora, atenção, 

concentração, memória, compreensão de ordens, associação de ideias. Materiais: 

celular, caixa de papelão ou baú, papel sulfite, caneta, tesoura.  

Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um piquenique, um filme, um 

passeio, uma leitura, uma noite temática, um jogo de tabuleiro, entre outros... Seja 

criativo. Conversem e cheguem num acordo entre vocês. Pense bem onde irá 

esconder o tesouro. Fotografe cada cômodo onde for colocar as dicas/pistas e 

também o cômodo onde está o tesouro. Após dada a partida da caça vá mostrando 

as fotos dos cômodos onde há dicas. Você pode auxiliar na leitura. Quando 

encontrar o tesouro festejam e combinem quando será sua paga. (Dia que será 

feita a atividade/presente). 

PENDENTE 

30/11/2020 Nessa data os terapeutas da instituição iniciaram as devolutivas anuais com as 

famílias 

Objetivos Adequar narrativa 
Aumentar vocabulário 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 

 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Kalel Antunes Ferreira 
Data Nascimento: 27/05/2008 
Mês: Novembro/2020   
Profissional: Fgª Monique Fernanda Hess 

 

Data  

03/11/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL 
Objetivo: Iniciar avaliação fonética para identificar os fonemas alvos a serem 

trabalhados: 

Estratégia: Utilizar abordagem de PAC, com utilização do fone auricular, seguindo 

a tabela de desenvolvimento fonológico. Nesse caso foi trabalhado e avaliado o 

fonema /B/.  

Fases: Escuta e repita; Encontre a imagem; Jogo da memória; Gravação de voz para 

propriocepção da fala.  

Som alvo /B/ 

Resultado: Kalel mostrou boa compreensão da dinâmica, porém possui dificuldade 
na propriocepção da fala. Apesar desse fator, não houve dificuldade no fonema 
/b/.  
Sendo assim, na próxima sessão os fonemas alvos serão: /D/ e F/ seguindo sempre 
a regra da tabela de desenvolvimento da linguagem/fala.  

04/11/2020 Nessa data o usuário recebeu um vídeo/atividade da terapeuta de Artes 

Maristela Kolaga. 

Cinema – Curta metragem 

Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros; Trabalhar em equipe Criar, soltar a 

imaginação e aumentar o nível de desinibição.  

Desenvolvimento: que tal fazer um curta metragem com seu celular? Você será o 

diretor e o roteirista. Convide a família, escolha o tema, personagens, figurino. 

Pense no que você tem em casa, o que poderá usar. Para gravar seu vídeo use de 

3 há 5 minutos. Ensaio várias vezes, grave e exiba seu filme. 

PENDENTE 

10/11/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL 
Segue conduta terapêutica, com alterações dos fonemas alvos.  
Objetivo: Iniciar avaliação fonética para identificar os fonemas alvos a serem 

trabalhados: 

Estratégia: Utilizar abordagem de PAC, com utilização do fone auricular, seguindo 

a tabela de desenvolvimento fonológico. Nesse caso foi trabalhado e avaliado os 

fonemas /D/ e /F/.  

Fases: Escuta e repita; Gravação de voz para propriocepção da fala.  

Sons alvos: /D/ e /F/. 

11/11/2020 Nessa data o usuário recebeu um vídeo/atividade da terapeuta de Artes 

Maristela Kolaga. 
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Fotos com poses criativas 

Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a socialização. 

Estimular a comparação de imagens ajudando na criatividade. Materiais: celular, 

cartelas em anexo, cadeira, mesa, sofá, entre outros...  

Desenvolvimento: Através das imagens dos bonecos da cartela imitar algumas 

poses. Vale usar travesseiros, sofá, cadeira, como apoio. Convide seus familiares. 

Enquanto um faz as poses o outro fotografa, depois invertem os papéis. 

PENDENTE 

18/11/2020 Nessa data o usuário recebeu um vídeo/atividade da terapeuta de Artes 

Maristela Kolaga. 

The voice home kids 

Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição. Integrar os 

participantes no universo da música. Beneficiar o desenvolvimento de outras 

linguagens. 

Material: celular. 

Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma música conhecida 

de seu cantor ou cantora favoritos para apresentar posteriormente. A família 

poderá cantar junto. 

PENDENTE 

25/11/2020 Nessa data o usuário recebeu um vídeo/atividade da terapeuta de Artes 

Maristela Kolaga. 

Caça ao Tesouro com fotos do celular 

Objetivos: Encontrar o tesouro escondido, compartilhando pistas e informações 

com outros participantes. Desenvolver a habilidade motora, atenção, 

concentração, memória, compreensão de ordens, associação de ideias. Materiais: 

celular, caixa de papelão ou baú, papel sulfite, caneta, tesoura.  

Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um piquenique, um filme, um 

passeio, uma leitura, uma noite temática, um jogo de tabuleiro, entre outros... Seja 

criativo. Conversem e cheguem num acordo entre vocês. Pense bem onde irá 

esconder o tesouro. Fotografe cada cômodo onde for colocar as dicas/pistas e 

também o cômodo onde está o tesouro. Após dada a partida da caça vá mostrando 

as fotos dos cômodos onde há dicas. Você pode auxiliar na leitura. Quando 

encontrar o tesouro festejam e combinem quando será sua paga. (Dia que será 

feita a atividade/presente). 

PENDENTE 

Objetivos Avaliar aspectos fonoaudiológicos.  
Estabelecer vínculo.  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 

 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Jean Carvalho de Camargo  
Data Nascimento: 05/08/2009 
Mês: Novembro/2020   
Profissional: Fgª Monique Fernanda Hess 

 

Data  

03/11/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL 
Objetivo: Dar sequência nas impostações e avaliações fonéticas para identificar os 

fonemas que ainda necessitam serem trabalhados e automatizados.  

 

Estratégia: Utilizar abordagem de PAC, com utilização do fone auricular, seguindo 

a tabela de desenvolvimento fonológico. Nesse caso foi trabalhado e avaliado os 

fonemas /B/, /D/, /F/ e /J/   

Fases da abordagem: Escuta e repita; Gravação de voz para propriocepção da fala.  

Sons alvos: /B/, /D/, /F/ e /J/   

 

Resultado: Houve uma melhora significativa no desenvolvimento das emissões de 

fonemas. Mesmo que ainda não te tenha chegado nos fonemas de encontro 

consonantais, já é possível observar que esse é o fator chave que precisa ser 

trabalhado.  

Jean não apresentou trocas na fala na utilização dos fonemas /B/, /D/, /F/ e /J/, 

podendo assim dar sequência na tabela de desenvolvimento fonológico.  

 

Fonemas a serem trabalhados e reavaliados na próxima sessão: /G/ e /K/.   

04/11/2020 Nessa data o usuário recebeu um vídeo/atividade da terapeuta de Artes 

Maristela Kolaga. 

Cinema – Curta metragem 

Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros; Trabalhar em equipe Criar, soltar a 

imaginação e aumentar o nível de desinibição.  

Desenvolvimento: que tal fazer um curta metragem com seu celular? Você será o 

diretor e o roteirista. Convide a família, escolha o tema, personagens, figurino. 

Pense no que você tem em casa, o que poderá usar. Para gravar seu vídeo use de 

3 há 5 minutos. Ensaio várias vezes, grave e exiba seu filme. 

REALIZADO  

10/11/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL 
Objetivo: Dar sequência nas impostações e avaliações fonéticas para identificar os 

fonemas que ainda necessitam serem trabalhados e automatizados.  

 

Estratégia: Utilizar abordagem de PAC, com utilização do fone auricular, seguindo 

a tabela de desenvolvimento fonológico. Nesse caso foi trabalhado e avaliado os 

fonemas /G/ e /K/. 
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Fases da abordagem: Escuta e repita; Gravação de voz para propriocepção da fala.  

Sons alvos: /G/ e /K/. 

11/11/2020 Nessa data o usuário recebeu um vídeo/atividade da terapeuta de Artes 

Maristela Kolaga. 

Fotos com poses criativas 

Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a socialização. 

Estimular a comparação de imagens ajudando na criatividade. Materiais: celular, 

cartelas em anexo, cadeira, mesa, sofá, entre outros...  

Desenvolvimento: Através das imagens dos bonecos da cartela imitar algumas 

poses. Vale usar travesseiros, sofá, cadeira, como apoio. Convide seus familiares. 

Enquanto um faz as poses o outro fotografa, depois invertem os papéis. 

REALIZADO 

18/11/2020 Nessa data o usuário recebeu um vídeo/atividade da terapeuta de Artes 

Maristela Kolaga. 

The voice home kids 

Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição. Integrar os 

participantes no universo da música. Beneficiar o desenvolvimento de outras 

linguagens. 

Material: celular. 

Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma música conhecida 

de seu cantor ou cantora favoritos para apresentar posteriormente. A família 

poderá cantar junto. 

REALIZADO 

25/11/2020 Nessa data o usuário recebeu um vídeo/atividade da terapeuta de Artes 

Maristela Kolaga. 

Caça ao Tesouro com fotos do celular 

Objetivos: Encontrar o tesouro escondido, compartilhando pistas e informações 

com outros participantes. Desenvolver a habilidade motora, atenção, 

concentração, memória, compreensão de ordens, associação de ideias. Materiais: 

celular, caixa de papelão ou baú, papel sulfite, caneta, tesoura.  

Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um piquenique, um filme, um 

passeio, uma leitura, uma noite temática, um jogo de tabuleiro, entre outros... Seja 

criativo. Conversem e cheguem num acordo entre vocês. Pense bem onde irá 

esconder o tesouro. Fotografe cada cômodo onde for colocar as dicas/pistas e 

também o cômodo onde está o tesouro. Após dada a partida da caça vá mostrando 

as fotos dos cômodos onde há dicas. Você pode auxiliar na leitura. Quando 

encontrar o tesouro festejam e combinem quando será sua paga. (Dia que será 

feita a atividade/presente). 

REALIZADO 

Objetivos Aprimorar linguagem oral. 
Adequar narrativa.  
Impostação de fonemas surdos/sonoros. 

 

 

663 / 1106



 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 

 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Thiago de Castro Moreria Silveira  
Data Nascimento: 27/08/2012  
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Fgª Monique Fernanda Hess 

Data  

04/11/2020 Nessa data o usuário recebeu um vídeo/atividade da terapeuta de 

Psicopedagogia Deise Padoan. 

Coordenação motora  

 Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver 

noção espacial; Estimular a atenção sustentada. Estimular lateralidade .  

 

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 

coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com 

tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos; 

Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 

importantes para o nosso aprendizado. 

PENDENTE  

05/11/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL 
Objetivo do atendimento: Estimular atenção, interação e contato visual. 

Adequar comportamento (sentar). Desenvolver a compreensão de comandos 

simples.  

 

Estratégias: Fazer uso de objetivos sonoros para localização e aumento da 
permanência sentado. Utilizar também objetos de encaixe coloridos para 
tentar chamar a atenção do usuário. 
 
Resultado: Thiago chegou na instituição com o comportamento agitado, 
jogando-se ao chão quando algum profissional tentava lhe dar apoio. Logo em 
seguida lavou as mãos e guardou o seu lanche com mediação das terapeutas.  
Em atendimento o usuário manteve o comportamento mais agitado, porém em 
alguns momentos mostrava compreensão de comando, quando por exemplo, 
a terapeuta ocupacional disse para que ele fosse de encontro com a 
fonoaudióloga e prontamente Thiago atendeu a solicitação.  
Outros momentos positivos foi a busca pele violão e pelo brinquedo de encaixe, 
quando ninguém havia estimulado essa função.  
Thiago está apresentando leves, porém significativos resultados na terapia de 
fonoaudiologia e terapia ocupacional.  

11/11/2020 Nessa data o usuário recebeu um vídeo/atividade da terapeuta de 

Psicopedagogia Deise Padoan. 

Cabelo maluco/Atividade de recorte 
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OBJETIVOS: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; Ampliar 

atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de interação e 

aprendizado.  

DESENVOLVIMENTO: No dia de hoje envio mais uma atividade para vocês 

realizar ai na casa de vocês. A atividade consiste em realizar vários rostos na 

folha A 4 com diferentes tipos de cabelo, cabelo em linha reta, zig-zag, 

ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação 

motora e uso correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar 

ampliando habilidades de uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de vocês 

com o resultado dos recortes que fizeram em casa. 

PENDENTE 

18/11/2020 Nessa data o usuário recebeu um vídeo/atividade da terapeuta de 

Psicopedagogia Deise Padoan. 

Atividade: Transferência  

Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada; Ampliar 

coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver organização especial.  

Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 

Transferência, onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com líquido e 

três recipientes menores com diferentes marcações. A atividade consiste em 

colocar o líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar. Realizando 

essa atividade iremos estar estimulando a coordenação motora fina, a atenção 

compartilhada, habilidades essas fundamentais para o bom desempenho nas 

atividades escolares. 

PENDENTE 

25/11/2020 Nessa data o usuário recebeu um vídeo/atividade da terapeuta de 

Psicopedagogia Deise Padoan.  

Brincando com palitos 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver 

atenção sustentada e compartilhada;  

Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade para estimular 

a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente 

ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos 

iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em uma 

mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos palitos. 

PENDENTE 

Objetivos Diminuir sialorreia.  
Aumentar tônus dos músculos faciais.  
Proporcionar vedamento labial.   
Retirar hábitos orais deletérios.   
Desenvolver habilidades auditivas (procura sonora).  
Aumentar tempo de permanência sentado.  
Desenvolver compreensão de comandos simples.   
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 

 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Gabriel Zanchieta Borges 
Data Nascimento: 11/12/2008  
Mês: Novembro/2020    
Profissional: Fgª Monique Fernanda Hess 

Data  

04/11/2020 Nessa data o usuário recebeu um vídeo/atividade da terapeuta de Artes 

Maristela Kolaga. 

Cinema – Curta metragem 

Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros; Trabalhar em equipe Criar, soltar 

a imaginação e aumentar o nível de desinibição.  

Desenvolvimento: que tal fazer um curta metragem com seu celular? Você será 

o diretor e o roteirista. Convide a família, escolha o tema, personagens, 

figurino. Pense no que você tem em casa, o que poderá usar. Para gravar seu 

vídeo use de 3 há 5 minutos. Ensaio várias vezes, grave e exiba seu filme. 

PENDENTE 

05/11/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL 
Objetivos: Aumentar tônus muscular facial, para reduzir a sialorreia lateral 
durante a fala; Dar ênfase ao aumento do tônus de língua, com apoio do 
filamento. 
Estratégia: Exercícios de filamento lingual e jogos com canudos para aumentar 
tônus muscular facial por meio de sopro.  
Resultado: Gabriel entrou no atendimento com comportamento lento e 
relatando estar com sono, estava desanimado e com desinteresse. Sendo 
assim, foi convidado à caminhar ao redor da instituição para pegar sol e se 
“exercitar”. Durante esse ato o usuário passou pelo atendimento de Educação 
Física que acontecia com outra criança, solicitando sua participação.  
Por não realizar esse atendimento em seu cronograma, os três terapeutas 
presentes resolveram fazer um teste, para analisar se isso faria com que Gabriel 
ficasse mais disposto e foi o que aconteceu.  
Gabriel retornou para o atendimento de fonoaudiologia com postura corporal 
adequada, demonstrando estar mais disposto e menos “lento”. 
Posteriormente realizou os exercícios de motricidade orofacial, apresentando 
dificuldades musculares que já eram esperadas devido ao diagnóstico 
fonoaudiológico.  
 
Obs: Ficou combinado que no início de todos os atendimentos de 
fonoaudiologia, Gabriel vai participar por 5 minutos das sessões de Educação 
Física. 
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11/11/2020 Nessa data o usuário recebeu um vídeo/atividade da terapeuta de Artes 

Maristela Kolaga. 

Fotos com poses criativas 

Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a socialização. 

Estimular a comparação de imagens ajudando na criatividade. Materiais: 

celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, sofá, entre outros...  

Desenvolvimento: Através das imagens dos bonecos da cartela imitar algumas 

poses. Vale usar travesseiros, sofá, cadeira, como apoio. Convide seus 

familiares. Enquanto um faz as poses o outro fotografa, depois invertem os 

papéis. 

PENDENTE 

18/11/2020 Nessa data o usuário recebeu um vídeo/atividade da terapeuta de Artes 

Maristela Kolaga. 

The voice home kids 

Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição. Integrar os 

participantes no universo da música. Beneficiar o desenvolvimento de outras 

linguagens. 

Material: celular. 

Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma música 

conhecida de seu cantor ou cantora favoritos para apresentar posteriormente. 

A família poderá cantar junto. 

PENDENTE 

25/11/2020 Nessa data o usuário recebeu um vídeo/atividade da terapeuta de Artes 

Maristela Kolaga. 

Caça ao Tesouro com fotos do celular 

Objetivos: Encontrar o tesouro escondido, compartilhando pistas e 

informações com outros participantes. Desenvolver a habilidade motora, 

atenção, concentração, memória, compreensão de ordens, associação de 

ideias. Materiais: celular, caixa de papelão ou baú, papel sulfite, caneta, 

tesoura.  

Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um piquenique, um filme, 

um passeio, uma leitura, uma noite temática, um jogo de tabuleiro, entre 

outros... Seja criativo. Conversem e cheguem num acordo entre vocês. Pense 

bem onde irá esconder o tesouro. Fotografe cada cômodo onde for colocar as 

dicas/pistas e também o cômodo onde está o tesouro. Após dada a partida da 

caça vá mostrando as fotos dos cômodos onde há dicas. Você pode auxiliar na 

leitura. Quando encontrar o tesouro festejam e combinem quando será sua 

paga. (Dia que será feita a atividade/presente). 

PENDENTE 

Objetivos Adequar órgãos fonoarticulatórios. 
Aumentar tônus muscular facial. 
Trabalhar com Alterações Respiratórias. 
Adequar Alterações Mastigatórias. 
Diminuir sialorreia lateral.  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 

 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Guilherme Cavalheiro Santos 
Data Nascimento: 10/04/2009 
Mês: Novembro/2020   
Profissional: Fgª Monique Fernanda Hess 

Data  

04/11/2020 Nessa data o usuário recebeu um vídeo/atividade da terapeuta de Artes 

Maristela Kolaga. 

Cinema – Curta metragem 

Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros; Trabalhar em equipe Criar, soltar 

a imaginação e aumentar o nível de desinibição.  

Desenvolvimento: que tal fazer um curta metragem com seu celular? Você será 

o diretor e o roteirista. Convide a família, escolha o tema, personagens, 

figurino. Pense no que você tem em casa, o que poderá usar. Para gravar seu 

vídeo use de 3 há 5 minutos. Ensaio várias vezes, grave e exiba seu filme. 

PENDENTE 

05/11/2020 Nessa data o usuário recebeu um vídeo/atividade da terapeuta de Artes 

Maristela Kolaga. 

Fotos com poses criativas 

Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a socialização. 

Estimular a comparação de imagens ajudando na criatividade. Materiais: 

celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, sofá, entre outros...  

Desenvolvimento: Através das imagens dos bonecos da cartela imitar algumas 

poses. Vale usar travesseiros, sofá, cadeira, como apoio. Convide seus 

familiares. Enquanto um faz as poses o outro fotografa, depois invertem os 

papéis. 

PENDENTE 

12/11/2020 Nessa data o usuário recebeu um vídeo/atividade da terapeuta de Artes 

Maristela Kolaga. 

The voice home kids 

Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição. Integrar os 

participantes no universo da música. Beneficiar o desenvolvimento de outras 

linguagens. 

Material: celular. 

Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma música 

conhecida de seu cantor ou cantora favoritos para apresentar posteriormente. 

A família poderá cantar junto. 

PENDENTE 

25/11/2020 Nessa data o usuário recebeu um vídeo/atividade da terapeuta de Artes 

Maristela Kolaga. 

Caça ao Tesouro com fotos do celular 
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Objetivos: Encontrar o tesouro escondido, compartilhando pistas e 

informações com outros participantes. Desenvolver a habilidade motora, 

atenção, concentração, memória, compreensão de ordens, associação de 

ideias. Materiais: celular, caixa de papelão ou baú, papel sulfite, caneta, 

tesoura.  

Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um piquenique, um filme, 

um passeio, uma leitura, uma noite temática, um jogo de tabuleiro, entre 

outros... Seja criativo. Conversem e cheguem num acordo entre vocês. Pense 

bem onde irá esconder o tesouro. Fotografe cada cômodo onde for colocar as 

dicas/pistas e também o cômodo onde está o tesouro. Após dada a partida da 

caça vá mostrando as fotos dos cômodos onde há dicas. Você pode auxiliar na 

leitura. Quando encontrar o tesouro festejam e combinem quando será sua 

paga. (Dia que será feita a atividade/presente). 

PENDENTE 

Objetivos Adequar narrativa e contexto durante um diálogo.  
Diminuir disfluência na fala.  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 

 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Gabriel Fernandes Prim  
Data Nascimento: 08/05/2016 
Mês: Novembro/2020   
Profissional: Fgª Monique Fernanda Hess 

Data  

04/11/2020 Nessa data o usuário recebeu um vídeo/atividade da terapeuta de 

Psicopedagogia Deise Padoan. 

Coordenação motora  

 Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver 

noção espacial; Estimular a atenção sustentada. Estimular lateralidade.  

 

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 

coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com 

tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos; 

Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 

importantes para o nosso aprendizado. 

PENDENTE 

05/11/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL 
Objetivo: Desenvolver linguagem oral funcional, reavaliar aspectos 
fonoaudiológicos devido as faltas e poucos atendimentos.  
 
Estratégia: Aplicação parcial do PROC, com foco nos aspectos de comunicação 
verbal, interação e atenção compartilhada.  
 
Resultado:   

 Aceitou com facilidade as brincadeiras e momentos com música.  

 Soube utilizar os brinquedos de forma simbólica e funcional. 

 Imita alguns animais (onomatopeias). 

 Apenas intenção comunicativa gestual não funcional, pois utiliza o 

outro para conseguir o que deseja. 

 Pouco contato ocular, sem manutenção.  

 Sorri e aceita a interação física.  

 Não tem iniciativa para brincar com outras crianças. 

 Está no início da linguagem oral, utilizando poucas palavras isoladas.  

 Imita gestos e verbalizações. 
PENDENTE 

11/11/2020 Nessa data o usuário recebeu um vídeo/atividade da terapeuta de 

Psicopedagogia Deise Padoan. 

Cabelo maluco/Atividade de recorte 

OBJETIVOS: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; Ampliar 

atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de interação e 

aprendizado.  
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DESENVOLVIMENTO: No dia de hoje envio mais uma atividade para vocês 

realizar ai na casa de vocês. A atividade consiste em realizar vários rostos na 

folha A 4 com diferentes tipos de cabelo, cabelo em linha reta, zig-zag, 

ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação 

motora e uso correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar 

ampliando habilidades de uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de vocês 

com o resultado dos recortes que fizeram em casa. 

PENDENTE 

12/11/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL 
Objetivos: desenvolver linguagem oral funcional e aumentar vocabulário, com 
foco na impostação dos fonemas /P/ e /B/.  
 
Estratégia e material: método das boquinhas 
 
Resultado: Gabriel mais uma vez apresentou bom desempenho, aumento da 
intenção comunicativa, presença de interação e atenção compartilhada. 
Mesmo não sendo uma atividade “divertida”, o usuário se demonstrou 
animado e repetia os sons sem que necessitasse de mediação.  
O uso dos fonemas /P/ e /B/ estão adequados, realizando distorções apenas 
em momentos de ansiedade. 
 
Observação: Gabriel perde o foco muito rápido, necessitando de mediação 
constante.  

18/11/2020 Nessa data o usuário recebeu um vídeo/atividade da terapeuta de 

Psicopedagogia Deise Padoan. 

Atividade: Transferência  

Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada; Ampliar 

coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver organização especial.  

Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 

Transferência, onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com líquido e 

três recipientes menores com diferentes marcações. A atividade consiste em 

colocar o líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar. Realizando 

essa atividade iremos estar estimulando a coordenação motora fina, a atenção 

compartilhada, habilidades essas fundamentais para o bom desempenho nas 

atividades escolares. 

PENDENTE 

25/11/2020 Nessa data o usuário recebeu um vídeo/atividade da terapeuta de 

Psicopedagogia Deise Padoan. 

Brincando com palitos 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver 

atenção sustentada e compartilhada;  

Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade para estimular 

a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente 

ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos 

iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em uma 

mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos palitos. 

PENDENTE 

Objetivos Desenvolver linguagem oral funcional.  
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Trabalhar distúrbio fonológico (impostação de fonemas).  
Desenvolver narrativa. 
Adequar intenção comunicativa verbal.  
Retirar hábitos orais deletérios.  
Diminuir ansiedade durante a fala para melhor compreensão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

672 / 1106



 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 

 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Miguel dos Santos Alves Nogueira   
Data Nascimento: 05/02/2013  
Mês: Novembro/2020  
Profissional: Fgª Monique Fernanda Hess 

Data  

04/11/2020 Nessa data o usuário recebeu um vídeo/atividade da terapeuta de 

Psicopedagogia Deise Padoan. 

Coordenação motora  

 Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver 

noção espacial; Estimular a atenção sustentada. Estimular lateralidade.  

 

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 

coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com 

tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos; 

Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 

importantes para o nosso aprendizado. 

PENDENTE 

05/11/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL 
Objetivos: Aumentar a intenção comunicativa com uso de frases; impostar 
fonemas /F/ e /V/ diminuindo a troca surda sonora.  
 
Estratégia e material: Foi utilizado o jogo lince, separando somente as imagens 
correspondentes aos fonemas trabalhados. A criança deveria sortear uma 
imagem, nomear e posteriormente encontrar a figura no tabuleiro do lince. 
Caso a emissão da palavra ocorresse com trocas, o usuário realizaria os 
exercícios das boquinhas ao final do jogo. 
 
Resultado: Miguel apresentou ótimas respostas nessa data. Interagiu com a 
terapeuta de forma espontânea e funcional, mantendo a atenção 
compartilhada e comunicação verbal. A alteração mais presente é a entonação 
infantilizada da voz. Mesmo assim será mantido o objetivo supracitado dos 
fonemas surdos/sonoros. 

11/11/2020 Nessa data o usuário recebeu um vídeo/atividade da terapeuta de 

Psicopedagogia Deise Padoan. 

Cabelo maluco/Atividade de recorte 

OBJETIVOS: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; Ampliar 

atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de interação e 

aprendizado.  

DESENVOLVIMENTO: No dia de hoje envio mais uma atividade para vocês 

realizar ai na casa de vocês. A atividade consiste em realizar vários rostos na 

folha A 4 com diferentes tipos de cabelo, cabelo em linha reta, zig-zag, 

ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação 
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motora e uso correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar 

ampliando habilidades de uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de vocês 

com o resultado dos recortes que fizeram em casa. 

PENDENTE 

12/11/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL 
Objetivos: Aumentar a intenção comunicativa com uso de frases; impostar 
fonemas /F/ e /V/ diminuindo a troca surda sonora; Trabalhar a propriocepção 
da fala.  
 
Estratégia: Utilizar abordagem de PAC, com utilização do fone auricular, 

seguindo a tabela de desenvolvimento fonológico. Nesse caso foi trabalhado e 

avaliado os fonemas /F/ e /V/. 

Fases da abordagem: Escuta e repita; Gravação de voz para propriocepção da 

fala.  

Sons alvos: /F/ e /V/. 

 
Resultado: Essa nova estratégia utilizada demonstrou mais efeito positivos do 
que as demais, Miguel gravou sua fala e conseguiu fazer a propriocepção com 
o uso de fone auricular, o que antes não ocorria. As trocas surdas/sonoras ainda 
precisam ser trabalhadas para automatização.  

18/11/2020 Nessa data o usuário recebeu um vídeo/atividade da terapeuta de 

Psicopedagogia Deise Padoan. 

Atividade: Transferência  

Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada; Ampliar 

coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver organização especial.  

Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 

Transferência, onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com líquido e 

três recipientes menores com diferentes marcações. A atividade consiste em 

colocar o líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar. Realizando 

essa atividade iremos estar estimulando a coordenação motora fina, a atenção 

compartilhada, habilidades essas fundamentais para o bom desempenho nas 

atividades escolares. 

PENDENTE 

25/11/2020 Nessa data o usuário recebeu um vídeo/atividade da terapeuta de 

Psicopedagogia Deise Padoan. 

Brincando com palitos 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver 

atenção sustentada e compartilhada;  

Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade para estimular 

a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente 

ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos 

iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em uma 

mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos palitos. 

PENDENTE 

Objetivos Trabalhar distúrbio fonológico (impostação de fonemas).  
Desenvolver narrativa. 
Adequar intenção comunicativa verbal.  
Retirar hábitos orais deletérios. 
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Desenvolver interação e atenção compartilhada.   
Trabalhar restrição alimentar.  
Desenvolver linguagem oral funcional.  

 

 

Sexta-feira  

 

Relatório Mensal 

Usuário: Eliezer Chaves Paes Landim Serapião 
Data Nascimento: 23/06/2016 
Mês: Novembro/2020   
Profissional: Fgª Monique Fernanda Hess 

Data  

04/11/2020 Nessa data o usuário recebeu um vídeo/atividade da terapeuta de 

psicopedagogia.  

Coordenação motora  

 Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 

Desenvolver noção espacial; Estimular a atenção sustentada. Estimular 

lateralidade. 

 

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 

coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com 

tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos; 

Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 

importantes para o nosso aprendizado. 

PENDENTE 

11/11/2020 Nessa data o usuário recebeu um vídeo/atividade da terapeuta de 

psicopedagogia.  

Cabelo maluco/Atividade de recorte 

OBJETIVOS: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; Ampliar 

atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de interação e 

aprendizado.  

DESENVOLVIMENTO: No dia de hoje envio mais uma atividade para vocês 

realizar ai na casa de vocês. A atividade consiste em realizar vários rostos 

na folha A 4 com diferentes tipos de cabelo, cabelo em linha reta, zig-zag, 

ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação 

motora e uso correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar 

ampliando habilidades de uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de 

vocês com o resultado dos recortes que fizeram em casa. 

PENDENTE 

18/11/2020 Nessa data o usuário recebeu um vídeo/atividade da terapeuta de 

psicopedagogia.  
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Transferência  

Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada; Ampliar 

coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver organização 

especial. Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade 

de Transferência, onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com 

líquido e três recipientes menores com diferentes marcações. A atividade 

consiste em colocar o líquido até a marcação, cuidando para não 

ultrapassar. Realizando essa atividade iremos estar estimulando a 

coordenação motora fina, a atenção compartilhada, habilidades essas 

fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 

PENDENTE 

25/11/2020 Nessa data o usuário recebeu um vídeo/atividade da terapeuta de 

psicopedagogia.  

Brincando com palitos 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 

Desenvolver atenção sustentada e compartilhada;  

Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 

estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de 

palitos de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter 

organizado o material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada 

aprendendo irá segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em 

seguida realizar o contorno em volta dos palitos. 

PENDENTE 

Objetivos Estabelecer vínculo terapêutico. 
Avaliar aspectos fonoaudiológicos. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 

 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário: Lucas Norberto Campos  
Data Nascimento: 04/09/1998 
Mês: Novembro/2020   
Profissional: Fgª Monique Fernanda Hess 

 

Data  

04/11/2020 Nessa data o usuário recebeu um vídeo/atividade da terapeuta de Artes 

Maristela Kolaga. 

Cinema – Curta metragem 

Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros; Trabalhar em equipe Criar, soltar a 

imaginação e aumentar o nível de desinibição.  

Desenvolvimento: que tal fazer um curta metragem com seu celular? Você será o 

diretor e o roteirista. Convide a família, escolha o tema, personagens, figurino. 

Pense no que você tem em casa, o que poderá usar. Para gravar seu vídeo use de 

3 há 5 minutos. Ensaio várias vezes, grave e exiba seu filme. 

PENDENTE 

13/11/2020 Nessa data o usuário recebeu um vídeo/atividade da terapeuta de Artes 

Maristela Kolaga. 

Fotos com poses criativas 

Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a socialização. 

Estimular a comparação de imagens ajudando na criatividade. Materiais: celular, 

cartelas em anexo, cadeira, mesa, sofá, entre outros...  

Desenvolvimento: Através das imagens dos bonecos da cartela imitar algumas 

poses. Vale usar travesseiros, sofá, cadeira, como apoio. Convide seus familiares. 

Enquanto um faz as poses o outro fotografa, depois invertem os papéis. 

PENDENTE 

18/11/2020 Nessa data o usuário recebeu um vídeo/atividade da terapeuta de Artes 

Maristela Kolaga. 

The voice home kids 

Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição. Integrar os 

participantes no universo da música. Beneficiar o desenvolvimento de outras 

linguagens. 

Material: celular. 

Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma música conhecida 

de seu cantor ou cantora favoritos para apresentar posteriormente. A família 

poderá cantar junto. 

PENDENTE 

25/11/2020 Nessa data o usuário recebeu um vídeo/atividade da terapeuta de Artes 

Maristela Kolaga. 

Caça ao Tesouro com fotos do celular 
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Objetivos: Encontrar o tesouro escondido, compartilhando pistas e informações 

com outros participantes. Desenvolver a habilidade motora, atenção, 

concentração, memória, compreensão de ordens, associação de ideias. Materiais: 

celular, caixa de papelão ou baú, papel sulfite, caneta, tesoura.  

Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um piquenique, um filme, um 

passeio, uma leitura, uma noite temática, um jogo de tabuleiro, entre outros... Seja 

criativo. Conversem e cheguem num acordo entre vocês. Pense bem onde irá 

esconder o tesouro. Fotografe cada cômodo onde for colocar as dicas/pistas e 

também o cômodo onde está o tesouro. Após dada a partida da caça vá mostrando 

as fotos dos cômodos onde há dicas. Você pode auxiliar na leitura. Quando 

encontrar o tesouro festejam e combinem quando será sua paga. (Dia que será 

feita a atividade/presente). 

PENDENTE 

Objetivos 
 

Desenvolver linguagem oral funcional.  
Desenvolver intenção comunicativa funcional. 
Trabalhar articulação da fala. 
Aumentar tempo de espera e permanência nas atividades. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 

 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário: Lino Carlos Franzoi Junior 
Data Nascimento: 23/07/1990 
Mês: Novembro/2020   
Profissional: Fgª Monique Fernanda Hess 

 

Data  

04/11/2020 Nessa data o usuário recebeu um vídeo/atividade da terapeuta de Artes 

Maristela Kolaga.  

Cinema – Curta metragem 

Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros; Trabalhar em equipe Criar, soltar a 

imaginação e aumentar o nível de desinibição.  

Desenvolvimento: que tal fazer um curta metragem com seu celular? Você será o 

diretor e o roteirista. Convide a família, escolha o tema, personagens, figurino. 

Pense no que você tem em casa, o que poderá usar. Para gravar seu vídeo use de 

3 há 5 minutos. Ensaio várias vezes, grave e exiba seu filme. 

PENDENTE 

06/11/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL 
Esse atendimento em específico foi realizado em conjunto com a psicóloga do 
usuário.  
Objetivo Geral: Realizar as atividades de terapia artística que constam na 
plataforma.  
 

1 - Atividade – Álbum de família  
Objetivos: Fortalecer os laços familiares. Brincar de jogo de reconhecimento.  
Descrever situações nas imagens. Reforçar o vínculo com familiares que não estão 
presentes no cotidiano. 
Desenvolvimento: Lino deve visualizar algumas fotos dos familiares e lugares em 
que foram fotografados, relatando uma breve história de cada registro.  
 

2 - Atividade - Máscara personalizada 
Material/estratégia: papel toalha, canetinhas hidrocor e um recipiente com água.  
Atividade: a proposta da atividade é pegar uma folha de papel toalha, dobrar em 
quatro partes recortar no meio. Na parte da frente do papel, iniciar um desenho e 
no lado de dentro terminar o desenho. Após é só colocar no recipiente com água e 
observar a mágica que irá acontecer. 
 

3 – Atividade - Organização em prática 
Objetivos: Manter a organização e limpeza em casa. 

                   Mostrar a importância da organização e rotina em nossas vidas. 

  

Desenvolvimento: Coloque a organização em prática. Estimule seus filhos a 

organizarem os cômodos da casa, gavetas, armários, brinquedos/jogos (que 

podem inclusive ir para doação se não forem mais utilizados). 
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Também vale ajudar os irmãos menores numa tarefa doméstica (como lavar louça, 

fazer um lanche, arrumar sua cama, etc). 

Cuidar do pet (animal de estimação), entre outros. 

Para esta atividade é importante que estabeleçam uma rotina, e ao findar do dia 

conversem sobre como foi realizá-la. 

13/11/2020 Nessa data o usuário recebeu um vídeo/atividade da terapeuta de Artes 

Maristela Kolaga. 

Fotos com poses criativas 

Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a socialização. 

Estimular a comparação de imagens ajudando na criatividade. Materiais: celular, 

cartelas em anexo, cadeira, mesa, sofá, entre outros...  

Desenvolvimento: Através das imagens dos bonecos da cartela imitar algumas 

poses. Vale usar travesseiros, sofá, cadeira, como apoio. Convide seus familiares. 

Enquanto um faz as poses o outro fotografa, depois invertem os papéis. 

PENDENTE 

18/11/2020 Nessa data o usuário recebeu um vídeo/atividade da terapeuta de Artes 

Maristela Kolaga. 

The voice home kids 

Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição. Integrar os 

participantes no universo da música. Beneficiar o desenvolvimento de outras 

linguagens. 

Material: celular. 

Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma música conhecida 

de seu cantor ou cantora favoritos para apresentar posteriormente. A família 

poderá cantar junto. 

PENDENTE 

25/11/2020 Nessa data o usuário recebeu um vídeo/atividade da terapeuta de Artes 

Maristela Kolaga. 

Caça ao Tesouro com fotos do celular 

Objetivos: Encontrar o tesouro escondido, compartilhando pistas e informações 

com outros participantes. Desenvolver a habilidade motora, atenção, 

concentração, memória, compreensão de ordens, associação de ideias. Materiais: 

celular, caixa de papelão ou baú, papel sulfite, caneta, tesoura.  

Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um piquenique, um filme, um 

passeio, uma leitura, uma noite temática, um jogo de tabuleiro, entre outros... Seja 

criativo. Conversem e cheguem num acordo entre vocês. Pense bem onde irá 

esconder o tesouro. Fotografe cada cômodo onde for colocar as dicas/pistas e 

também o cômodo onde está o tesouro. Após dada a partida da caça vá mostrando 

as fotos dos cômodos onde há dicas. Você pode auxiliar na leitura. Quando 

encontrar o tesouro festejam e combinem quando será sua paga. (Dia que será 

feita a atividade/presente). 

PENDENTE 

Objetivos 
 

Desenvolver intenção comunicativa funcional.  
Trabalhar articulação da fala.  
Aumentar vocabulário.  
Estimular fala espontânea.  
Adequar o uso de pronomes. 
Favorecer a independência na comunicação social.  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 

 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Vinicius Rodrigues Motta 
Data de nascimento: 27/08/2004 
Mês: Novembro/2020   
Profissional: Fgª Monique Fernanda Hess 

 

Data  

04/11/2020 Nessa data o usuário recebeu um vídeo/atividade da terapeuta de Artes 

Maristela Kolaga. 

Cinema – Curta metragem 

Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros; Trabalhar em equipe Criar, soltar a 

imaginação e aumentar o nível de desinibição.  

Desenvolvimento: que tal fazer um curta metragem com seu celular? Você será o 

diretor e o roteirista. Convide a família, escolha o tema, personagens, figurino. 

Pense no que você tem em casa, o que poderá usar. Para gravar seu vídeo use de 

3 há 5 minutos. Ensaio várias vezes, grave e exiba seu filme. 

PENDENTE 

11/11/2020 Nessa data o usuário recebeu um vídeo/atividade da terapeuta de Artes 

Maristela Kolaga. 

Fotos com poses criativas 

Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a socialização. 

Estimular a comparação de imagens ajudando na criatividade. Materiais: celular, 

cartelas em anexo, cadeira, mesa, sofá, entre outros...  

Desenvolvimento: Através das imagens dos bonecos da cartela imitar algumas 

poses. Vale usar travesseiros, sofá, cadeira, como apoio. Convide seus familiares. 

Enquanto um faz as poses o outro fotografa, depois invertem os papéis. 

PENDENTE 

18/11/2020 Nessa data o usuário recebeu um vídeo/atividade da terapeuta de Artes 

Maristela Kolaga. 

The voice home kids 

Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição. Integrar os 

participantes no universo da música. Beneficiar o desenvolvimento de outras 

linguagens. 

Material: celular. 

Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma música conhecida 

de seu cantor ou cantora favoritos para apresentar posteriormente. A família 

poderá cantar junto. 

PENDENTE 

25/11/2020 Nessa data o usuário recebeu um vídeo/atividade da terapeuta de Artes 

Maristela Kolaga. 
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Caça ao Tesouro com fotos do celular 

Objetivos: Encontrar o tesouro escondido, compartilhando pistas e informações 

com outros participantes. Desenvolver a habilidade motora, atenção, 

concentração, memória, compreensão de ordens, associação de ideias. Materiais: 

celular, caixa de papelão ou baú, papel sulfite, caneta, tesoura.  

Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um piquenique, um filme, um 

passeio, uma leitura, uma noite temática, um jogo de tabuleiro, entre outros... Seja 

criativo. Conversem e cheguem num acordo entre vocês. Pense bem onde irá 

esconder o tesouro. Fotografe cada cômodo onde for colocar as dicas/pistas e 

também o cômodo onde está o tesouro. Após dada a partida da caça vá mostrando 

as fotos dos cômodos onde há dicas. Você pode auxiliar na leitura. Quando 

encontrar o tesouro festejam e combinem quando será sua paga. (Dia que será 

feita a atividade/presente). 

PENDENTE 

Objetivos 
 

Desenvolver linguagem oral funcional.  
Desenvolver intenção comunicativa funcional.  
Desenvolver narrativa.  
Aumentar vocabulário.  
Aumentar tom de voz. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 

 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário: Fernando Gabriel Sprote 
Data Nascimento: 10/03/2007 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Fgª Monique Fernanda Hess 

 

Data  

04/11/2020 Nessa data o usuário recebeu um vídeo/atividade da terapeuta de 

Psicopedagogia Deise Padoan.  

Coordenação motora  

 Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver noção 

espacial; Estimular a atenção sustentada. Estimular lateralidade .  

 

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de coordenação 

motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com tamanhas de garrafa pet 

irão realizar o traçado utilizando as duas mãos; Realizando essa atividade vamos 

estar aprimorando várias habilidades importantes para o nosso aprendizado. 

PENDENTE 

06/11/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL 
Objetivos: Promover estímulos na linguagem e impostar fonemas; Explorar a 

motricidade fina; Aumentar a interação e atenção compartilhada funcional.  

 

Materiais: O pr[imeiro passo foi utilizar canções da roda de música que acontece 

após o lanche, realizando assim as coreografias que já são de conhecimento do 

Fernando. Além disso o usuário escolhia a música por meio das cartelas com 

imagens.  

Posteriormente foi utilizado uma tabela de fonemas confeccionadas por tampas 

de garrafas, as quais Fernando recebia pistas das emissões e depois realizava o 

pareamento.  

 

Resultado: O usuário chegou na instituição com o comportamento agitado, sendo 
necessário esvaziar toda a sala, diminuindo assim os estímulos. Após alguns 
minutos e ao ver as cartelas de música, Fernando se acalmou, solicitando toque 
físico dos terapeutas (abraço) e aceitando realizar todas as canções que estavam 
disponíveis. Em alguns momentos o usuário fazia tentativas de cantar e de se 
comunicar verbalmente.  
Por fim, realizou os encaixes dos fonemas, apesar de não utiliza-lo de forma 
funcional, foi possível trabalhar a motricidade fina e a atenção compartilhada.  

11/11/2020 Nessa data o usuário recebeu um vídeo/atividade da terapeuta de 

Psicopedagogia Deise Padoan. 

Cabelo maluco/Atividade de recorte 

OBJETIVOS: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; Ampliar atenção 

sustentada e compartilhada; Promover momento de interação e aprendizado.  
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DESENVOLVIMENTO: No dia de hoje envio mais uma atividade para vocês realizar 

ai na casa de vocês. A atividade consiste em realizar vários rostos na folha A 4 com 

diferentes tipos de cabelo, cabelo em linha reta, zig-zag, ondulado, essa atividade 

vai estimular o recorte ampliando a coordenação motora e uso correto da tesoura. 

Através dessa atividade vamos estar ampliando habilidades de uma forma 

prazerosa. Aguardo o retorno de vocês com o resultado dos recortes que fizeram 

em casa. 

PENDENTE 

18/11/2020 Nessa data o usuário recebeu um vídeo/atividade da terapeuta de 

Psicopedagogia Deise Padoan. 

Atividade: Transferência  

Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada; Ampliar coordenação 

motora fina e viso motora; Desenvolver organização especial.  

Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade de Transferência, 

onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com líquido e três recipientes 

menores com diferentes marcações. A atividade consiste em colocar o líquido até 

a marcação, cuidando para não ultrapassar. Realizando essa atividade iremos estar 

estimulando a coordenação motora fina, a atenção compartilhada, habilidades 

essas fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 

PENDENTE 

25/11/2020 Nessa data o usuário recebeu um vídeo/atividade da terapeuta de 

Psicopedagogia Deise Padoan. 

Brincando com palitos 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver 

atenção sustentada e compartilhada;  

Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade para estimular a 

coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou 

de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos iniciar a 

nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em uma mão e jogar 

na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos palitos. 

PENDENTE 

Objetivos 

 

 

Desenvolver intenção comunicativa verbal;  
Desenvolver linguagem/fala;  
Adequar o comportamento para que se tenha ganhos funcionais na comunicação 
verbal; 
Adequar órgãos fonoarticulatórios;  
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RELATÓRIO MENSAL – NOVEMBRO/2020 
Psicóloga Rafaela Costa José 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Lorenzo Stein 
Data Nascimento:  27/08/2012 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa José 
 

 

Data   

02/11/2020 FERIADO 

04/11/2020 Atividade de psicopedagogia enviada para casa: 
Atividade: Coordenação motora 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
desenvolver noção espacial; estimular a atenção sustentada; estimular 
lateralidade. 
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com 
tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos. 
Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 
importantes para o nosso aprendizado. 

PENDENTE 

09/11/2020 Objetivo: Incentivar a interação social adequada; estimular contato visual e 
desenvolver o brincar e a criatividade. 
Materiais/Estratégias: Utilizar o senhor batata no intuito de montar junto 
com a criança solicitando que ela tenha decisões escolhendo entre quais 
peças quer colocar no boneco, em seguida solicitar a criança que desenhe o 
boneco conforme montou. 
Resultado: Lorenzo estava um pouco agitado, porém foi participativo, 
manteve-se na atividade durante todo o atendimento, levantou somente 
duas vezes indo até o espelho e retornando a mesa, fez uso de comunicação 
verbal para solicitar as peças, e realizou escolhas utilizando o nome das 
cores das peças para informar qual ele queria. Realizou o desenho de forma 
pouco adequada para sua idade, porém um desenho entendível. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

11/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Cabelo maluco – Atividade de recorte 
Objetivos: Estimular o recorte; desenvolver motricidade fina; ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; promover momento de interação e 
aprendizado.  
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Desenvolvimento: A atividade consiste em realizar vários rostos na folha A 
4 com diferentes tipos de cabelo. Cabelo em linha reta zig-zag, ondulado, 
essa atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação motora e 
uso correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar ampliando 
habilidades de uma forma prazerosa.  

PENDENTE 

16/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Transferência  
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada; ampliar 
coordenação motora fina e viso motora; desenvolver organização 
especial. 
Desenvolvimento: A atividade é de Transferência, onde cada usuário 
deverá ter uma jarra grande com liquido e três recipientes menores com 
diferentes marcações. A atividade consiste em colocar o líquido até a 
marcação, cuidando para não ultrapassar. Realizando essa atividade 
iremos estar estimulando a coordenação motora fina, a atenção 
compartilhada, habilidades essas fundamentais para o bom desempenho 
nas atividades escolares. 

PENDENTE 

23/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Palitos 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
desenvolver atenção sustentada e compartilhada. 
Desenvolvimento: Esta atividade consiste em estimular a coordenação 

motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou de 

fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos 

iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em 

uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos 

palitos. 

PENDENTE 

30/11/2020 Início das devolutivas com os pais. 

Objetivo 
Terapêutico 

 

Incentivar a interação social adequada. Estimular o contato visual. Incentivar 
o brincar e a criatividade; estimular as habilidades sociais, imitação e 
inteligência emocional. Estimular as funções cognitivas (Atenção 
sustentada/compartilhada, memória, percepção) 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Willian Rodrigues Domingues Sanabria 
Data Nascimento: 26/07/2013 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa José 
 

 

Data   

02/11/2020 FERIADO 

04/11/2020 Atividade de psicopedagogia enviada para casa: 
Atividade: Coordenação motora 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
desenvolver noção espacial; estimular a atenção sustentada; estimular 
lateralidade. 
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com 
tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos. 
Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 
importantes para o nosso aprendizado. 

PENDENTE 

09/11/2020 Objetivo: Trabalhar a flexibilidade e compreensão de regras e limites, 
estimular habilidades sociais e foco de atenção. 
Material/Estratégia: Utilizar o jogo de montar o rosto adequadamente 
conforme faltam as peças; estimular o reconhecimento do que tem no seu 
rosto e o que falta no boneco do jogo. 
Resultado: Willian chegou ao atendimento solicitando brincar na casinha de 
madeira, foi proposto uma negociação, a qual resistiu durante um tempo, 
mas em seguida cedeu. Primeiramente foi realizada a atividade, quando 
concluída, poderia brincar na casinha. Willian realizou a atividade 
corretamente, demonstrando compreensão da montagem do rosto, 
dispersou-se duas vezes, sendo relembrado do combinado retornava a 
atividade. Quando concluída foi reforçado que poderia brincar. 
Compartilhou a brincadeira, realizou comunicação verbal e intenção 
comunicativa. 
PENDENTE 

11/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Cabelo maluco – Atividade de recorte 
Objetivos: Estimular o recorte; desenvolver motricidade fina; ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; promover momento de interação e 
aprendizado.  
Desenvolvimento: A atividade consiste em realizar vários rostos na folha A 
4 com diferentes tipos de cabelo. Cabelo em linha reta zig-zag, ondulado, 
essa atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação motora e 
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uso correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar ampliando 
habilidades de uma forma prazerosa.  

PENDENTE 

16/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Transferência  
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada; ampliar 
coordenação motora fina e viso motora; desenvolver organização 
especial. 
Desenvolvimento: A atividade é de Transferência, onde cada usuário 
deverá ter uma jarra grande com liquido e três recipientes menores com 
diferentes marcações. A atividade consiste em colocar o líquido até a 
marcação, cuidando para não ultrapassar. Realizando essa atividade 
iremos estar estimulando a coordenação motora fina, a atenção 
compartilhada, habilidades essas fundamentais para o bom desempenho 
nas atividades escolares. 

PENDENTE 

23/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Palitos 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
desenvolver atenção sustentada e compartilhada. 
Desenvolvimento: Esta atividade consiste em estimular a coordenação 
motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou de 
fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos 
iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em 
uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos 
palitos. PENDENTE 

30/11/2020 Início das devolutivas com os pais. 

Objetivo 
Terapêutico 

 

Trabalhar flexibilidade para compreender e aceitar regras e limites. 
Trabalhar adequação comportamental (diminuição de comportamentos 
inadequados e condutas extremas frente a frustrações). Aumentar foco de 
atenção, estimular atenção compartilhada, incentivo a interação com o 
outro. Estimular habilidade de contato visual para iniciar e/ou continuar 
uma interação.  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Benjamin Tobia da Costa  
Data Nascimento: 01/08/2014 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa jose 
 

 

Data   

02/11/2020 FERIADO 

04/11/2020 Atividade de psicopedagogia enviada para casa: 
Atividade: Coordenação motora 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
desenvolver noção espacial; estimular a atenção sustentada; estimular 
lateralidade. 
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com 
tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos. 
Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 
importantes para o nosso aprendizado. 

PENDENTE 

09/11/2020 Objetivo: Estimular habilidades sociais e incentivar o brincar lúdico e 
simbólico. 
Materiais/Estratégias: Conversa sobre o uso do gesso, mudanças e 
adaptação na rotina. Brincar na casinha de madeira, com a família 
terapêutica. 
Resultado: Benjamin estava muito tranquilo quanto ao uso do gesso, porém 
apresentando-se bastante agitado e ansioso. Brincou de casinha com a 
terapeuta, relatando que o brinquedo é muito legal, compartilhou a 
brincadeira, aceitou trocas e orientações. Relatou dormir com a mãe e o pai 
pois tem medo de ter pesadelos. Foi conversado com a criança sobre os 
pesadelos. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

11/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Cabelo maluco – Atividade de recorte 
Objetivos: Estimular o recorte; desenvolver motricidade fina; ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; promover momento de interação e 
aprendizado.  
Desenvolvimento: A atividade consiste em realizar vários rostos na folha 
A 4 com diferentes tipos de cabelo. Cabelo em linha reta zig-zag, ondulado, 
essa atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação motora e 
uso correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar ampliando 
habilidades de uma forma prazerosa.  

PENDENTE 

16/11/2020 Atividade enviada para casa: 
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Atividade: Transferência  
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada; ampliar 
coordenação motora fina e viso motora; desenvolver organização 
especial. 
Desenvolvimento: A atividade é de Transferência, onde cada usuário 
deverá ter uma jarra grande com liquido e três recipientes menores com 
diferentes marcações. A atividade consiste em colocar o líquido até a 
marcação, cuidando para não ultrapassar. Realizando essa atividade 
iremos estar estimulando a coordenação motora fina, a atenção 
compartilhada, habilidades essas fundamentais para o bom desempenho 
nas atividades escolares. 

PENDENTE 

23/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Palitos 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
desenvolver atenção sustentada e compartilhada. 
Desenvolvimento: Esta atividade consiste em estimular a coordenação 
motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou de 
fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos 
iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em 
uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos 
palitos. PENDENTE 

30/11/2020 Início das devolutivas com os pais. 

Objetivo 
Terapêutico 

 

Trabalhar funções cognitivas (atenção sustentada e compartilhada, 
memória e percepção). Trabalhar a ansiedade e autocontrole. Estimular a 
compreensão de início meio e fim. Incentivar o brincar lúdico e simbólico. 
Estimular as habilidades sociais e inteligência emocional. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Matheus Sthumer Amandio 
Data Nascimento: 06/01/2015 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

02/11/2020 FERIADO 

04/11/2020 Atividade de psicopedagogia enviada para casa: 
Atividade: Coordenação motora 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
desenvolver noção espacial; estimular a atenção sustentada; estimular 
lateralidade. 
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com 
tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos. 
Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 
importantes para o nosso aprendizado. 

PENDENTE 

09/11/2020 Objetivo: Estabelecimento de vínculo terapêutico; avaliação dos processos 
psicológicos a serem trabalhados com a criança (emocional, 
comportamental, cognitivo) 
Material/Estratégia: Utilizar o jogo de montar o rosto adequadamente 
conforme faltam as peças; estimular o reconhecimento do que tem no seu 
rosto e o que falta no boneco do jogo. Negociar atividade com brincadeira 
na casinha em seguida. 
Resultado: Foi negociado com Matheus a atividade, pareceu compreender, 
primeiramente falou que não queria a atividade, foi orientado que em 
seguida brincar na casinha. Aceitou realizar a atividade, mantendo boa 
atenção e execução, montou corretamente. Sempre que terminava de 
colocar uma peça, jogava as outras espalhando-as na mesa, foi orientado 
que precisava montar todas as peças para poder concluir a atividade. 
Matheus o fez, compreendeu a orientação de não espalhar as peças. Em 
seguida brincaram na casinha, Matheus não apresenta muito simbolismo 
ao brincar, apesar de saber a função dos objetos e realizar imitação. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

11/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Cabelo maluco – Atividade de recorte 
Objetivos: Estimular o recorte; desenvolver motricidade fina; ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; promover momento de interação e 
aprendizado.  
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Desenvolvimento: A atividade consiste em realizar vários rostos na folha 
A 4 com diferentes tipos de cabelo. Cabelo em linha reta zig-zag, 
ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a 
coordenação motora e uso correto da tesoura. Através dessa atividade 
vamos estar ampliando habilidades de uma forma prazerosa.  

PENDENTE 

16/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Transferência  
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada; ampliar 
coordenação motora fina e viso motora; desenvolver organização 
especial. 
Desenvolvimento: A atividade é de Transferência, onde cada usuário 
deverá ter uma jarra grande com liquido e três recipientes menores com 
diferentes marcações. A atividade consiste em colocar o líquido até a 
marcação, cuidando para não ultrapassar. Realizando essa atividade 
iremos estar estimulando a coordenação motora fina, a atenção 
compartilhada, habilidades essas fundamentais para o bom desempenho 
nas atividades escolares. 

PENDENTE 

23/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Palitos 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
desenvolver atenção sustentada e compartilhada. 
Desenvolvimento: Esta atividade consiste em estimular a coordenação 
motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou de 
fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos 
iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em 
uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos 
palitos. PENDENTE 

30/11/2020 Início das devolutivas com os pais. 

Objetivo 
Terapêutico: 

Em processo de avaliação 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Gabriel Luiz Pereira Andrade 
Data Nascimento: 21/02/2015 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa José 
 

 
 

Data   

02/11/2020 FERIADO 

04/11/2020 Atividade de psicopedagogia enviada para casa: 
Atividade: Coordenação motora 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
desenvolver noção espacial; estimular a atenção sustentada; estimular 
lateralidade. 
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com 
tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado util izando as duas mãos. 
Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 
importantes para o nosso aprendizado. 

PENDENTE 

09/11/2020 Objetivos: Trabalhar as funções cognitivas (percepção, atenção); estimular 
a interação social adequada, estimular brincar simbólico e funcional. 
Materiais/Estratégias: Brincar na casinha de madeira com os bonecos da 
família terapêutica, adequando a rotina da criança na brincadeira. 
Resultado: Gabriel foi muito participativo durante todo o atendimento, 
ficou um pouco triste na hora de guardar os brinquedos, porém 
compreendeu que precisaria ir para outro atendimento. Com mediação 
realizou brincadeira simbólica, compreendendo e executando as propostas 
da terapeuta. Compartilhou a brincadeira e demonstrou divertir-se. 
Apresentou dificuldades em atender as perguntas da terapeuta relacionado 
a sua atenção, quando a mesma solicitava que olhasse pra ela enquanto 
falava, conseguia compreender e a respondia. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

11/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Cabelo maluco – Atividade de recorte 
Objetivos: Estimular o recorte; desenvolver motricidade fina; ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; promover momento de interação e 
aprendizado.  
Desenvolvimento: A atividade consiste em realizar vários rostos na folha 
A 4 com diferentes tipos de cabelo. Cabelo em linha reta zig-zag, ondulado, 
essa atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação motora e 
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uso correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar ampliando 
habilidades de uma forma prazerosa.  

PENDENTE 

16/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Transferência  
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada; ampliar 
coordenação motora fina e viso motora; desenvolver organização 
especial. 
Desenvolvimento: A atividade é de Transferência, onde cada usuário 
deverá ter uma jarra grande com liquido e três recipientes menores com 
diferentes marcações. A atividade consiste em colocar o líquido até a 
marcação, cuidando para não ultrapassar. Realizando essa atividade 
iremos estar estimulando a coordenação motora fina, a atenção 
compartilhada, habilidades essas fundamentais para o bom desempenho 
nas atividades escolares. 

PENDENTE 

23/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Palitos 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
desenvolver atenção sustentada e compartilhada. 
Desenvolvimento: Esta atividade consiste em estimular a coordenação 
motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou de 
fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos 
iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em 
uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos 
palitos. PENDENTE 

30/11/2020 Início das devolutivas com os pais. 

Objetivo 
Terapêutico: 

Trabalhar funções cognitivas (atenção sustentada e compartilhada, 
percepção, memória); estimular interação social adequada, habilidades 
sociais e inteligência emocional; ampliar foco de interesse; estimular o 
brincar simbólico e funcional. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Pedro Yohan Biscaia 
Data Nascimento: 24/11/2014 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

02/11/2020 FERIADO 

04/11/2020 Atividade pedagogia enviada para casa: 
Atividade: Sem os nossos olhos, não conseguimos ver o mundo.  
Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 
interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 
responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 
Material/Estratégia: uma tampa de caixa de papelão e canetinha. 
Descrição: Enviado um vídeo explicando a necessidade da visão e o órgão 
responsável. Após a família terá que fazer dois furos na caixa, para as 
crianças colocarem as mãos e desta forma os pais pediram para as 
crianças desenharem os olhos, o nariz e a boca. Logo após mostrar para a 
criança como ficou o seu desenho. É importante que a criança perceba 
que sem enxergarmos é difícil identificarmos os lugares certinho dos 
órgãos. Que precisamos enxergar, ver as coisas para podermos identificá-
las. 

PENDENTE 

09/11/2020 Objetivo: Estimular as funções cognitivas (Memória, atenção e percepção); 
incentivar a interação social adequada. 
Materiais/Estratégias: Relembrar com Pedro sua manhã na instituição, 
anotando em uma folha o nome de cada terapeuta e a atividade que 
realizou com cada um, para que em casa a mãe pergunte a Pedro o que 
aconteceu na AMA. Brincar com a casinha de madeira e os bonecos da 
família terapêutica. 
Resultado: Pedro demonstrou não lembrar muito bem do que havia feito 
durante os atendimentos, porém também resistia em falar, todo momento 
falava “eu não sei” “não lembro”, foi negociado entre ele e a terapeuta que 
assim que terminassem de conversar sobre sua manhã, iria brincar na 
casinha, ajudou um pouco, mas Pedro apresenta dificuldades em manter 
atenção, apresenta comportamentos de recusa quando algo não lhe 
interessa muito. Com ajuda da terapeuta e direcionado aos outros 
profissionais, foi possível relembrar tudo que fez. Em seguida brincou na 
casinha, compartilhando a brincadeira e demonstrando funcionalidade na 
atividade. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

11/11/2020 Atividade enviada para casa: 
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Atividade: Identificando no nosso dia a dia a forma geométrica - Quadrado 
Objetivo: identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar 
e nomear a forma geométrica (quadrado), percebendo suas 
características.  
Material/estratégia: objetos da casa que possuem a forma geométrica 
quadrado.  
Descrição: pedir para a criança identificar objetos em seu lar que lembrem 
a forma geométrica quadrado. 

PENDENTE 

16/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: identificado a forma geométrica círculo no nosso dia a dia. 
Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 
identificar e nomear a forma geométrica (círculo), percebendo suas 
características.  
Material/estratégia: Identificar objetos da casa que possuem a forma 
geométrica círculo.  
Atividade: com o auxílio de um adulto, identificar, reconhecer objetos, 
alimentos em seu lar que lembrem a forma geométrica círculo. 

PENDENTE 

23/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Palitos 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
desenvolver atenção sustentada e compartilhada. 
Desenvolvimento: Esta atividade consiste em estimular a coordenação 
motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou de 
fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos 
iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em 
uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos 
palitos.  PENDENTE 

30/11/2020 Início das devolutivas com os pais. 

Objetivo 
Terapêutico: 

Incentivar a interação social adequada, as habilidades sociais e inteligência 

emocional. Estimular funções cognitivas (Memória de curto e longo prazo 

atenção sustentada/compartilhada, percepção, resolução de problemas, 

decisão). Aceitação e compreensão de regras e limites, diminuir a 

inflexibilidade.  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Isabella Couto 
Data Nascimento: 16/01/2008 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa José 
 

 
 

Data   

02/11/2020 FERIADO 

04/11/2020 Atividade de psicopedagogia enviada para casa: 
Atividade: Coordenação motora 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
desenvolver noção espacial; estimular a atenção sustentada; estimular 
lateralidade. 
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com 
tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos. 
Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 
importantes para o nosso aprendizado. 

PENDENTE 

09/11/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL  Paciente faltou o atendimento  

11/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Cabelo maluco – Atividade de recorte 
Objetivos: Estimular o recorte; desenvolver motricidade fina; ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; promover momento de interação e 
aprendizado.  
Desenvolvimento: A atividade consiste em realizar vários rostos na folha 

A 4 com diferentes tipos de cabelo. Cabelo em linha reta zig-zag, 

ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a 

coordenação motora e uso correto da tesoura. Através dessa atividade 

vamos estar ampliando habilidades de uma forma prazerosa.  

PENDENTE 

16/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Transferência  
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada; ampliar 
coordenação motora fina e viso motora; desenvolver organização 
especial. 
Desenvolvimento: A atividade é de Transferência, onde cada usuário 
deverá ter uma jarra grande com liquido e três recipientes menores com 
diferentes marcações. A atividade consiste em colocar o líquido até a 
marcação, cuidando para não ultrapassar. Realizando essa atividade 
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iremos estar estimulando a coordenação motora fina, a atenção 
compartilhada, habilidades essas fundamentais para o bom desempenho 
nas atividades escolares. 

PENDENTE 

23/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Palitos 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
desenvolver atenção sustentada e compartilhada. 
Desenvolvimento: Esta atividade consiste em estimular a coordenação 
motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou de 
fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos 
iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em 
uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos 
palitos.  PENDENTE 

30/11/2020 Início das devolutivas com os pais. 

Objetivo 
Terapêutico 
 

Trabalhar a interação e atenção compartilhada como também a iniciativa 
nas atividades, estimular autonomia e independência. Estimular a 
imaginação e a criatividade, atenção e habilidades sociais. Ampliar jogo 
simbólico. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Soraya Coatti Amarante da Rosa 
Data Nascimento: 11/04/2011 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

02/11/2020 FERIADO 

04/11/2020 Atividade de psicopedagogia enviada para casa: 
Atividade: Coordenação motora 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
desenvolver noção espacial; estimular a atenção sustentada; estimular 
lateralidade. 
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com 
tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos. 
Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 
importantes para o nosso aprendizado. 

PENDENTE 

09/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Alongamento para os músculos e do tendão da panturrilha 
(tendão de Aquiles e músculos do tríceps sural). 
Objetivos: Evitar o encurtamento muscular e também do tendão de 
Aquiles.  
Descrição: Para realizar o alongamento é preciso que Soraya se coloque 
na posição deitada com a barriga voltada para cima e com as pernas 
esticadas ao longo do corpo. É preciso também que ela se encontre num 
estado relaxado (sem contração muscular). Com uma das mãos faça uma 
leve pressão para manter a perna em contato com a superfície (cama, 
tapete, chão...) e com a outra mão puxe o pé em direção a perna até 
sentir resistência do tecido músculo-tendíneo (até sentir que não vai 
mais). Anexo tem uma figura ilustrativa para facilitar. Se perceber que 
Soraya faz força com o pé contra a sua mão, pare o alongamento, peça 
para que relaxe e recomesse o alongamento. Sustentar o alongamento 
por aproximadamente 30 segundos. Realizar com a outra perna por mais 
30 segundos. Repetir esse ciclo 5 vezes. 
PENDENTE 

11/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Cabelo maluco – Atividade de recorte 
Objetivos: Estimular o recorte; desenvolver motricidade fina; ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; promover momento de interação e 
aprendizado.  
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Desenvolvimento: A atividade consiste em realizar vários rostos na folha 
A 4 com diferentes tipos de cabelo. Cabelo em linha reta zig-zag, 
ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a 
coordenação motora e uso correto da tesoura. Através dessa atividade 
vamos estar ampliando habilidades de uma forma prazerosa.  

PENDENTE 

16/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Transferência  
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada; ampliar 
coordenação motora fina e viso motora; desenvolver organização 
especial. 
Desenvolvimento: A atividade é de Transferência, onde cada usuário 
deverá ter uma jarra grande com liquido e três recipientes menores com 
diferentes marcações. A atividade consiste em colocar o líquido até a 
marcação, cuidando para não ultrapassar. Realizando essa atividade 
iremos estar estimulando a coordenação motora fina, a atenção 
compartilhada, habilidades essas fundamentais para o bom desempenho 
nas atividades escolares. 

PENDENTE 

23/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Palitos 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
desenvolver atenção sustentada e compartilhada. 
Desenvolvimento: Esta atividade consiste em estimular a coordenação 
motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou de 
fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos 
iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em 
uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos 
palitos.  PENDENTE 

30/11/2020 Início das devolutivas com os pais. 

Objetivo 
Terapêutico 

Processo de avaliação.  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Gabriel Silva de Souza 
Data Nascimento: 06/06/2011 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

02/11/2020 FERIADO 

04/11/2020 Atividade de psicopedagogia enviada para casa: 
Atividade: Coordenação motora 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
desenvolver noção espacial; estimular a atenção sustentada; estimular 
lateralidade. 
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com 
tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos. 
Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 
importantes para o nosso aprendizado. 
REALIZADA 

09/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Festa no céu  
Objetivo: Trabalhar a percepção, atenção sustentada e concentração; 
estimular jogo simbólico, a criatividade, imaginação.  
Materiais/Estratégias: Se tiver impressora, utilizar para imprimir e colorir 
os desenhos com lápis de cor; Celular para visualizar o vídeo da história;   
Descrição: Apresentar para o José Eduardo a história da “Festa no céu”, 
assistindo  junto com ele o link enviado junto com a atividade na 
plataforma; Após assistirem a história, perguntar pra ele quem eram os 
animais que  tinham sido convidados para a festa, e qual o animal que foi 
para a festa  no céu sem ser convidado; Imprimir a atividade abaixo 
solicitando que ele pinte somente aqueles  animais que foram convidados 
para festa, que são os animais que voam; aso seja necessário, auxiliar ele a 
encontrar os que voam. Observação: Caso não tenha impressora, Escute a 
história, converse sobre e em seguida mostre o desenho para a criança 
identificar quais os animais que poderiam ir a festa no céu.  

PENDENTE 

11/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Cabelo maluco – Atividade de recorte 
Objetivos: Estimular o recorte; desenvolver motricidade fina; ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; promover momento de interação e 
aprendizado.  
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Desenvolvimento: A atividade consiste em realizar vários rostos na folha 
A 4 com diferentes tipos de cabelo. Cabelo em linha reta zig-zag, 
ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a 
coordenação motora e uso correto da tesoura. Através dessa atividade 
vamos estar ampliando habilidades de uma forma prazerosa.  
REALIZADA 

16/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade Flauta Embolo 
Objetivos: Trabalhar a motricidade fina, a atenção e concentração, o 
controle do sopro. 
Materiais: Um pedaço de mangueira (de preferência transparente) e uma 
bexiga.  
Descrição: A proposta da atividade consiste em criar com materiais 
alternativos o efeito sonoro de uma flauta de êmbolo, instrumento 
presente no subconsciente coletivo de todos aqueles que viram desenhos 
animados onde as quedas de precipícios das personagens eram sonorizados 
com um apito descendente, começando com um som bem agudo e 
terminando ao final com um som grave. (Passo 1 – Cortar um pedaço de 
mangueira de aproximadamente 15 cm; Passo 2 – Posicionar a bexiga em 
uma das pontas da mangueira; Passo 3 – Colocar água na mangueira até 
que a agua esteja um dedo acima da bexiga; Passo 4 – Soprar na ponta da 
mangueira direcionando o sopro para baixo e apertar a bexiga para que a 
agua se movimente e mude de nível dentro da mangueira, modulando o 
som produzido). 

PENDENTE 

18/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Transferência  
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada; ampliar 
coordenação motora fina e viso motora; desenvolver organização 
especial. 
Desenvolvimento: A atividade é de Transferência, onde cada usuário 
deverá ter uma jarra grande com liquido e três recipientes menores com 
diferentes marcações. A atividade consiste em colocar o líquido até a 
marcação, cuidando para não ultrapassar. Realizando essa atividade 
iremos estar estimulando a coordenação motora fina, a atenção 
compartilhada, habilidades essas fundamentais para o bom desempenho 
nas atividades escolares. 
REALIZADA 

23/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Palitos 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
desenvolver atenção sustentada e compartilhada. 
Desenvolvimento: Esta atividade consiste em estimular a coordenação 
motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou de 
fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos 
iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em 
uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos 
palitos.  PENDENTE 

30/11/2020 Início das devolutivas com os pais. 

Objetivo 
terapêutico 

Trabalhar o foco de atenção, interação e atenção compartilhada. Ampliar o 
foco de interesse, trabalhar habilidades sociais e autocontrole e ansiedade.  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 
Relatório Mensal 

 Usuária: Cassiane Perri  
Data Nascimento: 23/01/2009 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 

 

Data   

02/11/2020 FERIADO 

04/11/2020 Atividade de psicopedagogia enviada para casa: 
Atividade: Coordenação motora 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
desenvolver noção espacial; estimular a atenção sustentada; estimular 
lateralidade. 
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com 
tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos. 
Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 
importantes para o nosso aprendizado. 

PENDENTE 

09/11/2020  ATENDIMENTO PRESENCIAL   Paciente faltou o atendimento  

11/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Cabelo maluco – Atividade de recorte 
Objetivos: Estimular o recorte; desenvolver motricidade fina; ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; promover momento de interação e 
aprendizado.  
Desenvolvimento: A atividade consiste em realizar vários rostos na folha 
A 4 com diferentes tipos de cabelo. Cabelo em linha reta zig-zag, 
ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a 
coordenação motora e uso correto da tesoura. Através dessa atividade 
vamos estar ampliando habilidades de uma forma prazerosa.  

PENDENTE 

16/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Transferência  
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada; ampliar 
coordenação motora fina e viso motora; desenvolver organização 
especial. 
Desenvolvimento: A atividade é de Transferência, onde cada usuário 
deverá ter uma jarra grande com liquido e três recipientes menores com 
diferentes marcações. A atividade consiste em colocar o líquido até a 
marcação, cuidando para não ultrapassar. Realizando essa atividade 
iremos estar estimulando a coordenação motora fina, a atenção 
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compartilhada, habilidades essas fundamentais para o bom desempenho 
nas atividades escolares. 

PENDENTE 

23/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Palitos 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
desenvolver atenção sustentada e compartilhada. 
Desenvolvimento: Esta atividade consiste em estimular a coordenação 
motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou de 
fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos 
iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em 
uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos 
palitos.   PENDENTE 

30/11/2020 Início das devolutivas com os pais. 

Objetivo 
terapêutico 

Em processo de avaliação.  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Thiago de Castro Moreria Silveira 
Data Nascimento: 27/08/2012 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa José 
 

 

Data   

04/11/2020 Atividade pedagogia enviada para casa: 
Atividade: Sem os nossos olhos, não conseguimos ver o mundo.  
Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 
interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 
responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 
Material/Estratégia: uma tampa de caixa de papelão e canetinha. 
Descrição: Enviado um vídeo explicando a necessidade da visão e o órgão 
responsável. Após a família terá que fazer dois furos na caixa, para as 
crianças colocarem as mãos e desta forma os pais pediram para as 
crianças desenharem os olhos, o nariz e a boca. Logo após mostrar para a 
criança como ficou o seu desenho. É importante que a criança perceba 
que sem enxergarmos é difícil identificarmos os lugares certinho dos 
órgãos. Que precisamos enxergar, ver as coisas para podermos identificá-
las. 

PENDENTE. 

05/11/2020 Objetivo: Estimular o uso correto dos objetos e foco e atenção; desenvolver 
funções básicas. 
Materiais/Estratégias: Deixar na sala a mochila dele e de um colega para que 
reconheça seus pertences; colocar dentro de cada mochila um carrinho, 
solicitando que busque; colar fitas em sua mão e pernas para que retire com 
suas mãos, pontuar objetos levados a boca. 
Resultado: Thiago estava atirando-se muito ao chão, porém permanecia 
mais tempo em atenção de uma atividade quando estava no chão, como na 
brincadeira de carrinho mediada pela terapeuta. Buscou sua mochila, 
reconhecendo seus pertences e buscou os carrinhos dentro das mochilas, 
demonstrando compreensão de funcionalidade as rodas dos carros, como 
em atendimentos anteriores. Sentou-se a mesa por pouco tempo, não 
permanecendo muito sua atenção mesmo em objeto de seu interesse.   
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

12/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Identificando no nosso dia a dia a forma geométrica quadrado.  
Objetivo: Identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar 
e nomear a forma geométrica (quadrado), percebendo suas 
características.  
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Material/Estratégia: Objetos da casa que possuem a forma geométrica 
quadrado.  
Descrição: Pedir para a criança identificar objetos em seu lar que lembrem 
a forma geométrica quadrado. 

PENDENTE. 

19/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Identificando a forma geométrica círculo no nosso dia a dia.  
Objetivos: Identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar 
e nomear a forma geométrica (circulo), percebendo suas características.  
Material/ Estratégia: Identificar objetos da casa que possuem a forma 
geométrica círculo.  
Descrição: Com o auxílio de um adulto, identificar, reconhecer objetos, 
alimentos em seu lar que lembrem a forma geométrica círculo.  

PENDENTE. 

26/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Dobradura chapéu do soldado 
Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e 
nomear a forma geométrica (triângulo), percebendo suas características.  
Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal 
Atividade: A proposta é que a criança perceba que as formas geométricas 
fazem parte do nosso dia a dia e que identifiquem objetos em sua casa que 
tenham a forma geométrica triângulo. Após iremos fazer uma dobradura do 
chapéu do soldado com a folha sulfite ou folha de jornal/revista.  
PENDENTE 

Objetivo 
Terapêutico 

 

Estimular o uso correto dos objetos. Estimular uso do banheiro. Trabalhar 
foco e atenção. Manter sentado a maior parte do tempo em atendimento. 
Desenvolver funções básicas (encaixes, guardar, reconhecimento de seus 
objetos) 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Mathias Becker Niechel   
Data Nascimento: 06/02/2014 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

04/11/2020 Atividade pedagogia enviada para casa: 
Atividade: Sem os nossos olhos, não conseguimos ver o mundo. Objetivos: 
estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a interpretação 
cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão responsável pela visão 
e sua importância em nossas vidas. Material/Estratégia: uma tampa de 
caixa de papelão e canetinha. 
Descrição: Enviado um vídeo explicando a necessidade da visão e o órgão 
responsável. Após a família terá que fazer dois furos na caixa, para as 
crianças colocarem as mãos e desta forma os pais pediram para as 
crianças desenharem os olhos, o nariz e a boca. Logo após mostrar para a 
criança como ficou o seu desenho. É importante que a criança perceba 
que sem enxergarmos é difícil identificarmos os lugares certinho dos 
órgãos. Que precisamos enxergar, ver as coisas para podermos identificá-
las. 

REALIZADO. 

05/11/2020 Objetivo: Trabalhar a adequação comportamental (aceitação e 
inflexibilidade); compreensão de regras e limites; estimular a interação; 
estimular criatividade e imaginação. 
Materiais/Estratégias: Realizar combinados com a criança, conversa 
funcional; brincar de engenheiro, montagem de um castelo, estimulando a 
noção de que precisa comprar as peças para montar; em seguida realizar o 
desenho do castelo, utilizando as cores das peças. 
Resultado: Mathias manteve conversa funcional com a terapeuta, relatando 
situações de sua rotina em casa. Foi participativo no momento da 
brincadeira com as peças, demonstrando satisfação e divertimento, 
apresentou boa compreensão de regras quando explicado que precisaria 
comprar as peças, porém não focava sua atenção em relação a quantidades, 
demonstrando também não querer fazer essa parte da atividade. Aceitou 
realizar o desenho junto com a terapeuta, porém demonstrou desenho fora 
do padrão esperado para sua idade, mas dentro do contexto visual, 
identificou e relacionou as cores. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

12/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Identificando no nosso dia a dia a forma geométrica quadrado.  
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Objetivo: Identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar 
e nomear a forma geométrica (quadrado), percebendo suas 
características.  
Material/Estratégia: Objetos da casa que possuem a forma geométrica 
quadrado.  
Descrição: Pedir para a criança identificar objetos em seu lar que lembrem 
a forma geométrica quadrado. 

PENDENTE. 

19/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Identificando a forma geométrica círculo no nosso dia a dia.  
Objetivos: Identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar 
e nomear a forma geométrica (circulo), percebendo suas características.  
Material/ Estratégia: Identificar objetos da casa que possuem a forma 
geométrica círculo.  
Descrição: Com o auxílio de um adulto, identificar, reconhecer objetos, 
alimentos em seu lar que lembrem a forma geométrica círculo. 

PENDENTE. 

26/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Dobradura chapéu do soldado 
Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e 
nomear a forma geométrica (triângulo), percebendo suas características.  
Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal 
Atividade: A proposta é que a criança perceba que as formas geométricas 

fazem parte do nosso dia a dia e que identifiquem objetos em sua casa que 

tenham a forma geométrica triângulo. Após iremos fazer uma dobradura do 

chapéu do soldado com a folha sulfite ou folha de jornal/revista. 

PENDENTE 

Objetivo 
Terapêutico 

 

Trabalhar habilidades sociais, regras e limites, incentivar interação, atenção 
compartilhada e foco de atenção. Estimular a criatividade e a ampliação de 
jogo simbólico. Adequação comportamental (aceitação, flexibilidade). 
Estimular funções cognitivas.  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Joaquim de Almeida Nunes   
Data Nascimento: 31/12/2014 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

04/11/2020 Atividade de psicopedagogia enviada para casa: 
Atividade: Coordenação motora 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
desenvolver noção espacial; estimular a atenção sustentada; estimular 
lateralidade. 
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com 
tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos. 
Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 
importantes para o nosso aprendizado. 

PENDENTE. 

05/11/2020 Objetivo: Trabalhar a interação social adequada e habilidades sociais; 
estimular a compreensão de regras/limites e ganhar/perder; estimular auto 
percepção. 
Materiais/Estratégias: Utilizar recurso do rosto para montar com as partes 
corretas, estimulando que a criança se reconheça; utilizar jogo da memória, 
estimulando a compreensão do ganhar e perder, realizar conversa funcional 
com a criança sobre o assunto. 
Resultado: Joaquim demonstrou conhecimento das partes do rosto, 
realizando a atividade corretamente, conforme esperado para sua idade. 
Manteve boa interação e intenção comunicativa. Realizou o jogo da memória 
com a terapeuta, demonstrando ficar bravo quando a mesma ganhou, foi 
orientado que nem sempre ele iria ganhar, que precisamos jogar no intuito 
de brincar e não somente ganhar do outro. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

12/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Cabelo maluco – Atividade de recorte. 
Objetivos: Estimular o recorte; desenvolver motricidade fina; ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; promover momento de interação e 
aprendizado.  
Desenvolvimento: A atividade consiste em realizar vários rostos na folha A 
4 com diferentes tipos de cabelo em linha reta zig-zag, ondulado, essa 
atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação motora e uso 
correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar ampliando 
habilidades de uma forma prazerosa.  
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PENDENTE. 

19/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Transferência 
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. Ampliar 
coordenação motora fina e viso motora; desenvolver organização 
especial.  
Desenvolvimento: Atividade de Transferência, onde cada usuário deverá 
ter uma jarra grande com liquido e três recipientes menores com 
diferentes marcações. A atividade consiste em colocar o líquido até a 
marcação, cuidando para não ultrapassar. Realizando essa atividade 
iremos estar estimulando a coordenação motora fina, a atenção 
compartilhada, habilidades essas fundamentais para o bom desempenho 
nas atividades escolares. 

PENDENTE. 

26/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Brincando com palitos 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; desenvolver 
atenção sustentada e compartilhada. 
Desenvolvimento: A proposta dessa atividade é estimular a coordenação 
motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou de 
fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos 
iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em 
uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos 
palitos. PENDENTE 

Objetivo 
Terapêutico 

Trabalhar a interação social adequada, habilidades sociais, auto percepção e 
inteligência emocional; estimular funções cognitivas (Percepção, memória, 
controle, decisão, flexibilização); estimular atenção sustentada e 
compartilhada. Aprimorar criatividade e imaginação. Compreensão de 
regras, limites e perdas. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Thales Miguel dos Santos Ávila Lopes  
Data Nascimento: 18/05/2014 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

04/11/2020 Atividade de psicopedagogia enviada para casa: 
Atividade: Coordenação motora 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
desenvolver noção espacial; estimular a atenção sustentada; estimular 
lateralidade. 
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com 
tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos. 
Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 
importantes para o nosso aprendizado. 

PENDENTE. 

05/11/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL   Paciente faltou o atendimento. 

12/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Cabelo maluco – Atividade de recorte. 
Objetivos: Estimular o recorte; desenvolver motricidade fina; ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; promover momento de interação e 
aprendizado.  
Desenvolvimento: A atividade consiste em realizar vários rostos na folha A 
4 com diferentes tipos de cabelo em linha reta zig-zag, ondulado, essa 
atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação motora e uso 
correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar ampliando 
habilidades de uma forma prazerosa.  

PENDENTE. 

19/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Transferência 
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. Ampliar 
coordenação motora fina e viso motora; desenvolver organização 
especial.  
Desenvolvimento: Atividade de Transferência, onde cada usuário deverá 
ter uma jarra grande com liquido e três recipientes menores com 
diferentes marcações. A atividade consiste em colocar o líquido até a 
marcação, cuidando para não ultrapassar. Realizando essa atividade 
iremos estar estimulando a coordenação motora fina, a atenção 
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compartilhada, habilidades essas fundamentais para o bom desempenho 
nas atividades escolares. 

PENDENTE. 

26/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Brincando com palitos 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; desenvolver 
atenção sustentada e compartilhada. 
Desenvolvimento: A proposta dessa atividade é estimular a coordenação 
motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou de 
fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos 
iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em 
uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos 
palitos.   PENDENTE 

Objetivo 
Terapêutico 

Trabalhar a interação social, habilidades sociais, inteligência emocional e 
auto percepção; trabalhar adequação comportamental (Birras, 
inflexibilidade, frustração), realização estimulação das funções cognitivas 
(Percepção, memória, controle, decisão), estimular atenção 
sustentada/concentrada e compartilhada. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Liv Agatha Carvalho 
Data Nascimento: 19/06/2017 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

04/11/2020 Atividade pedagogia enviada para casa: 
Atividade: Sem os nossos olhos, não conseguimos ver o mundo. Objetivos: 
estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a interpretação 
cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão responsável pela visão 
e sua importância em nossas vidas. Material/Estratégia: uma tampa de 
caixa de papelão e canetinha. 
Descrição: Enviado um vídeo explicando a necessidade da visão e o órgão 
responsável. Após a família terá que fazer dois furos na caixa, para as 
crianças colocarem as mãos e desta forma os pais pediram para as 
crianças desenharem os olhos, o nariz e a boca. Logo após mostrar para a 
criança como ficou o seu desenho. É importante que a criança perceba 
que sem enxergarmos é difícil identificarmos os lugares certinho dos 
órgãos. Que precisamos enxergar, ver as coisas para podermos identificá-
las. 

PENDENTE. 

05/11/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL  Paciente faltou o atendimento  

12/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Identificando no nosso dia a dia a forma geométrica quadrado.  
Objetivo: Identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar 
e nomear a forma geométrica (quadrado), percebendo suas 
características.  
Material/Estratégia: Objetos da casa que possuem a forma geométrica 
quadrado.  
Descrição: Pedir para a criança identificar objetos em seu lar que lembrem 
a forma geométrica quadrado. 

REALIZADO. 

18/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Identificando a forma geométrica círculo no nosso dia a dia.  
Objetivos: Identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar 
e nomear a forma geométrica (circulo), percebendo suas características.  
Material/ Estratégia: Identificar objetos da casa que possuem a forma 
geométrica círculo.  

713 / 1106



 

Descrição: Com o auxílio de um adulto, identificar, reconhecer objetos, 
alimentos em seu lar que lembrem a forma geométrica círculo. 

REALIZADO. 

26/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Dobradura de chapéu de soldado 
Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar 
e nomear a forma geométrica (triângulo), percebendo suas 
características.  
Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal  
Descrição: A proposta é que a criança perceba que as formas geométricas 
fazem parte do nosso dia a dia e que identifiquem objetos em sua casa 
que tenham a forma geométrica triângulo. Após iremos fazer uma 
dobradura do chapéu do soldado com a folha sulfite ou folha de 
jornal/revista.  PENDENTE 

Objetivo 
Terapêutico 

Trabalhar a interação social adequada, habilidades sociais, imitação e 
contato visual; estimular a auto percepção e inteligência emocional; 
estimular as funções cognitivas (atenção sustentada/compartilhada, 
percepção, controle); Adequação comportamental (inflexibilidade, 
aceitação); estimular o brincar simbólico, criatividade e imaginação.  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: João Batista Bronzatti 
Data Nascimento: 30/05/2011 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

04/11/2020 Atividade de psicopedagogia enviada para casa: 
Atividade: Coordenação motora 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
desenvolver noção espacial; estimular a atenção sustentada; estimular 
lateralidade. 
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com 
tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos. 
Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 
importantes para o nosso aprendizado. 

PENDENTE. 

05/11/2020 Proposta: Trabalhar habilidades sociais e adequação comportamental; 
trabalhar as funções cognitivas, estimulando memória, atenção e percepção. 
Materiais/Estratégias: Realizar perguntas para o próximo atendimento ser 
realizada uma chamada de vídeo com um colega em isolamento social por 
conta da pandemia. 
Resultado: João demonstrou muitas dificuldades para realizar as perguntas, 
precisou de muita mediação da terapeuta para elaborar o pensamento 
direcionado as perguntas. João vem se apresentando muito diferente, com 
muitas questões sociais regredindo, está falando pouco, mantendo pouca 
interação e com bastante dificuldade de elaboração de pensamento. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

12/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Cabelo maluco – Atividade de recorte. 
Objetivos: Estimular o recorte; desenvolver motricidade fina; ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; promover momento de interação e 
aprendizado.  
Desenvolvimento: A atividade consiste em realizar vários rostos na folha A 
4 com diferentes tipos de cabelo em linha reta zig-zag, ondulado, essa 
atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação motora e uso 
correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar ampliando 
habilidades de uma forma prazerosa.  

PENDENTE. 

18/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Transferência 
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Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. Ampliar 
coordenação motora fina e viso motora; desenvolver organização especial.  
Desenvolvimento: Atividade de Transferência, onde cada usuário deverá ter 
uma jarra grande com liquido e três recipientes menores com diferentes 
marcações. A atividade consiste em colocar o líquido até a marcação, 
cuidando para não ultrapassar. Realizando essa atividade iremos estar 
estimulando a coordenação motora fina, a atenção compartilhada, 
habilidades essas fundamentais para o bom desempenho nas atividades 
escolares. 

PENDENTE. 

26/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Brincando com palitos 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; desenvolver 
atenção sustentada e compartilhada. 
Desenvolvimento: A proposta dessa atividade é estimular a coordenação 

motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou de fósforo, 

folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos iniciar a nossa 

atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em uma mão e jogar 

na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos palitos. 

PENDENTE 

Objetivo 
Terapêutico 

 

Trabalhar a flexibilidade, como também aceitação de regras e limites, 
estimular a criatividade, interação e habilidades sociais e adequação 
comportamental (Aguardar sua vez, aceitar perdas, choros excessivos, tirar 
pele da boca); trabalhar as funções executivas (atenção, percepção, decisão, 
memória). 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: José Eduardo de Oliveira da Costa 
Data Nascimento: 11/11/2013 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

04/11/2020 Atividade de psicopedagogia enviada para casa: 
Atividade: Coordenação motora 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
desenvolver noção espacial; estimular a atenção sustentada; estimular 
lateralidade. 
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com 
tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos. 
Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 
importantes para o nosso aprendizado. 

REALIZADO. 

05/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Elaborar perguntas para a chamada de vídeo com João Batista. 
Objetivo: Trabalhar as habilidades sociais e interação social adequada e 
narrativa. 
Passo a passo: Explicar para o José Eduardo que na próxima semana 
(conforme proposto) será realizada uma chamada de vídeo com o amigo da 
AMA João Batista e a psicóloga Rafaela; Perguntar para ele o que ele 
gostaria de saber referente a eles; Elaborar algumas perguntas (máximo 6) 
para ele estar fazendo para o João no dia da chamada de vídeo. Incentivar 
que José Eduardo elabore perguntas, ajudando-o a pensar em coisas que 
gostaria de saber sobre o amigo nesse momento que estão há tanto tempo 
distantes. Caso José Eduardo tenha dificuldades em elaborar as perguntas 
de opções de coisas básicas para ele (como você está? Do que você tem 
brincado?...) 

PENDENTE. 

12/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Cabelo maluco – Atividade de recorte. 
Objetivos: Estimular o recorte; desenvolver motricidade fina; ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; promover momento de interação e 
aprendizado.  
Desenvolvimento: A atividade consiste em realizar vários rostos na folha A 
4 com diferentes tipos de cabelo em linha reta zig-zag, ondulado, essa 
atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação motora e uso 

717 / 1106



 

correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar ampliando 
habilidades de uma forma prazerosa. 

REALIZADO. 

18/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Transferência 
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. Ampliar 
coordenação motora fina e viso motora; desenvolver organização 
especial.  
Desenvolvimento: Atividade de Transferência, onde cada usuário deverá 
ter uma jarra grande com liquido e três recipientes menores com 
diferentes marcações. A atividade consiste em colocar o líquido até a 
marcação, cuidando para não ultrapassar. Realizando essa atividade 
iremos estar estimulando a coordenação motora fina, a atenção 
compartilhada, habilidades essas fundamentais para o bom desempenho 
nas atividades escolares. 

PENDENTE. 

19/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade Flauta Embolo 
Objetivos: Trabalhar a motricidade fina, a atenção e concentração, o 
controle do sopro. 
Materiais: Um pedaço de mangueira (de preferência transparente) e uma 
bexiga.  
Descrição: A proposta da atividade consiste em criar com materiais 
alternativos o efeito sonoro de uma flauta de êmbolo, instrumento presente 
no subconsciente coletivo de todos aqueles que viram desenhos animados 
onde as quedas de precipícios das personagens eram sonorizados com um 
apito descendente, começando com um som bem agudo e terminando ao 
final com um som grave. (Passo 1 – Cortar um pedaço de mangueira de 
aproximadamente 15 cm; Passo 2 – Posicionar a bexiga em uma das pontas 
da mangueira; Passo 3 – Colocar água na mangueira até que a agua esteja 
um dedo acima da bexiga; Passo 4 – Soprar na ponta da mangueira 
direcionando o sopro para baixo e apertar a bexiga para que a agua se 
movimente e mude de nível dentro da mangueira, modulando o som 
produzido). 

PENDENTE. 

26/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Brincando com palitos 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; desenvolver 
atenção sustentada e compartilhada. 
Desenvolvimento: A proposta dessa atividade é estimular a coordenação 
motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou de 
fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos 
iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em 
uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos 
palitos.   PENDENTE 

Objetivo 
Terapêutico 

 

Aprimorar as Habilidades sociais e compreensão cognitiva, trabalhar a 
flexibilidade e aceitação de regras e limites. Estimular o foco de atenção e 
concentração. 

 
 

718 / 1106



 

 
 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Adriel Goulart 
Data Nascimento: 10/05/2013 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

04/11/2020 Atividade de psicopedagogia enviada para casa: 
Atividade: Coordenação motora 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
desenvolver noção espacial; estimular a atenção sustentada; estimular 
lateralidade. 
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com 
tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos. 
Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 
importantes para o nosso aprendizado. 

PENDENTE. 

05/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Areia da lua. 
Objetivos da atividade:  Criar sua própria (massinha de areia).   Modelar 
muitas formas diferentes, mostrando toda sua criatividade, explorando novas 
texturas.  Aumentar tempo de permanência numa mesma atividade. Manter 
atenção compartilhada. 
Descrição: Misturar bastante água com amido de milho; acrescentar a areia 
aos poucos; sove bem trabalhando com as mãos; separe em porções e tinja 
com corante. 

PENDENTE. 

11/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Cabelo maluco – Atividade de recorte. 
Objetivos: Estimular o recorte; desenvolver motricidade fina; ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; promover momento de interação e 
aprendizado.  
Desenvolvimento: A atividade consiste em realizar vários rostos na folha A 
4 com diferentes tipos de cabelo em linha reta zig-zag, ondulado, essa 
atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação motora e uso 
correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar ampliando 
habilidades de uma forma prazerosa. 

PENDENTE. 
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12/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: bichos e sombras. 
Objetivos: Observar a sombra que cada objeto produz; treinar sua 
coordenação motora; desenvolver atenção e diminuir a ansiedade. 
Materiais: Podem ser bichinhos, bonecos, carrinhos, ou quaisquer outros 
objetos pequenos que tiver à disposição em casa para poder utilizar; folha de 
papel sulfite (branco) ou outro tipo de papel que desejar. Uma lanterna, ou 
pode ser a lanterna do celular. Lápis de escrever ou lápis 6B de desenho. Lápis 
de cor. 
Desenvolvimento: Você pode colocar a folha no chão e fazer o desenho 
estando deitado, ou se preferir numa mesa, onde fica um pouco mais difícil 
para ver as sombras e desenhar; acomode a lanterna num local para não 
precisar segurar. Procure o melhor ângulo para fazer seus desenhos; depois 
de pronto você pode desligar a lanterna e fazer os detalhes do desenho e até 
sombrear ou pintar se preferir.  Não esqueça de enviar o retorno desta 
atividade para nós. 

PENDENTE. 

18/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Transferência 
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. Ampliar 
coordenação motora fina e viso motora; desenvolver organização 
especial.  
Desenvolvimento: Atividade de Transferência, onde cada usuário deverá 
ter uma jarra grande com liquido e três recipientes menores com 
diferentes marcações. A atividade consiste em colocar o líquido até a 
marcação, cuidando para não ultrapassar. Realizando essa atividade 
iremos estar estimulando a coordenação motora fina, a atenção 
compartilhada, habilidades essas fundamentais para o bom desempenho 
nas atividades escolares. 

PENDENTE. 

19/11/2020 Atividade enviada para casa:  
Atividade: Qual Brinquedo que está faltando?  
Objetivo: Estimular a atenção sustentada e concentração; Trabalhar o 
autocontrole. 
Materiais: 10 brinquedos da criança e uma venda ou pano para tapar os 
olhos 
Descrição: Primeiro você prepara uma bandeja/caixa ou em uma mesa que 
não tenha outros estímulos em cima; separar 10 brinquedos da criança (caso 
fique muito fácil, pode aumentar o número de brinquedos); depois você 
apresenta a bandeja ou caixa para a criança e pede para ela observar bem. 
Peça para ele contar quantos brinquedos tem e qual é o nome de cada um 
deles. Isso vai ajudar na memorização; em seguida, depois que a criança já 
tiver focado bastante sua atenção, vende os olhos da criança e retire um dos 
objetos; em seguida peça para abrir os olhos e observar qual o objeto que 
está faltando; caso ele tenha dificuldades, vá relembrando com a criança o 
nome dos objetos; 

PENDENTE. 

26/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Brincando com palitos 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; desenvolver 
atenção sustentada e compartilhada. 
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Desenvolvimento: A proposta dessa atividade é estimular a coordenação 
motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou de 
fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos 
iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em 
uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos 
palitos.   PENDENTE 

Objetivo 
Terapêutico 

 

Trabalhar foco e atenção, como também aceitação de regras estimular a 
criatividade e pensamento logico. Incentivar intenção participativa. 
Aprimorar as habilidades sociais. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Aiken Arthur Ribeiro Novaes 
Data Nascimento: 10/11/2013 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

04/11/2020 Atividade de psicopedagogia enviada para casa: 
Atividade: Coordenação motora 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
desenvolver noção espacial; estimular a atenção sustentada; estimular 
lateralidade. 
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com 
tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos. 
Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 
importantes para o nosso aprendizado. 

REALIZADO. 

05/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Areia da lua. 
Objetivos da atividade:  Criar sua própria (massinha de areia).   Modelar 
muitas formas diferentes, mostrando toda sua criatividade, explorando novas 
texturas.  Aumentar tempo de permanência numa mesma atividade. Manter 
atenção compartilhada. 
Descrição: Misturar bastante água com amido de milho; acrescentar a areia 
aos poucos; sove bem trabalhando com as mãos; separe em porções e tinja 
com corante. PENDENTE 

11/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Cabelo maluco – Atividade de recorte. 
Objetivos: Estimular o recorte; desenvolver motricidade fina; ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; promover momento de interação e 
aprendizado.  
Desenvolvimento: A atividade consiste em realizar vários rostos na folha A 
4 com diferentes tipos de cabelo em linha reta zig-zag, ondulado, essa 
atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação motora e uso 
correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar ampliando 
habilidades de uma forma prazerosa. 

REALIZADO. 

12/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: bichos e sombras. 
Objetivos: Observar a sombra que cada objeto produz; treinar sua 
coordenação motora; desenvolver atenção e diminuir a ansiedade. 
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Materiais: Podem ser bichinhos, bonecos, carrinhos, ou quaisquer outros 
objetos pequenos que tiver à disposição em casa para poder utilizar; folha de 
papel sulfite (branco) ou outro tipo de papel que desejar. Uma lanterna, ou 
pode ser a lanterna do celular. Lápis de escrever ou lápis 6B de desenho. Lápis 
de cor. 
Desenvolvimento: Você pode colocar a folha no chão e fazer o desenho 
estando deitado, ou se preferir numa mesa, onde fica um pouco mais difícil 
para ver as sombras e desenhar; acomode a lanterna num local para não 
precisar segurar. Procure o melhor ângulo para fazer seus desenhos; depois 
de pronto você pode desligar a lanterna e fazer os detalhes do desenho e até 
sombrear ou pintar se preferir.  Não esqueça de enviar o retorno desta 
atividade para nós. 

PENDENTE. 

18/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Transferência 
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. Ampliar 
coordenação motora fina e viso motora; desenvolver organização 
especial.  
Desenvolvimento: Atividade de Transferência, onde cada usuário deverá 
ter uma jarra grande com liquido e três recipientes menores com 
diferentes marcações. A atividade consiste em colocar o líquido até a 
marcação, cuidando para não ultrapassar. Realizando essa atividade 
iremos estar estimulando a coordenação motora fina, a atenção 
compartilhada, habilidades essas fundamentais para o bom desempenho 
nas atividades escolares. 

REALIZADO. 

19/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Flauta de êmbolo. 
Objetivos: Trabalhar a motricidade fina, a atenção e concentração, o controle 
do sopro. 
Materiais: Um pedaço de mangueira (de preferência transparente) e uma 
bexiga.  
Descrição: A proposta da atividade consiste em criar com materiais 
alternativos o efeito sonoro de uma flauta de êmbolo, instrumento presente 
no subconsciente coletivo de todos aqueles que viram desenhos animados 
onde as quedas de precipícios das personagens eram sonorizados com um 
apito descendente, começando com um som bem agudo e terminando ao 
final com um som grave. (Passo 1 – Cortar um pedaço de mangueira de 
aproximadamente 15 cm; passo 2 – Posicionar a bexiga em uma das pontas 
da mangueira; passo 3 – Colocar água na mangueira até que a agua esteja um 
dedo acima da bexiga; passo 4 – Soprar na ponta da mangueira direcionando 
o sopro para baixo e apertar a bexiga para que a agua se movimente e mude 
de nível dentro da mangueira, modulando o som produzido). 

REALIZADO. 

26/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Brincando com palitos 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; desenvolver 
atenção sustentada e compartilhada. 
Desenvolvimento: A proposta dessa atividade é estimular a coordenação 

motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou de 

fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos 
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iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em 

uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos 

palitos. 

REALIZADO. 

Objetivo 
Terapêutico 

 

Trabalhar a compreensão e aceitação de regras e limites, adequação 
comportamental (comportamentos inadequados, choro, flexibilidade) e 
estimular iniciativa e interação, como também aprimorar as habilidades 
sociais. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Miguel Antônio Santo Sanches 
Data Nascimento: 27/10/2012 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

04/11/2020 Atividade de psicopedagogia enviada para casa: 
Atividade: Coordenação motora 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
desenvolver noção espacial; estimular a atenção sustentada; estimular 
lateralidade. 
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com 
tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos. 
Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 
importantes para o nosso aprendizado. 

PENDENTE. 

05/11/2020 Objetivo: Estimular e ampliar o uso de habilidades sociais; estimular a auto 
percepção e funções executivas; 
Materiais/Estratégias: Construção do livro de seu história, retomar o que já 
foi conversado anteriormente e o que foi produzido; Conversar sobre a 
família e realizar o desenho da mesma. 
Resultado: Miguel está muito contente em realizar o livro, demonstrou boa 
percepção e capacidade lógica durante o atendimento. Realizou desenhos 
adequados para sua idade, e coerentes. Desenhou primeiro seus animais e 
em seguida a mãe, pai, avó, avô e irmã. Demonstra poucas habilidades 
sociais e expressões de afeto, não consegue falar elogios e percepções boas 
de cada pessoa, como também não demonstra ter interesse ou se 
incomodar com isso. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

12/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Cabelo maluco – Atividade de recorte. 
Objetivos: Estimular o recorte; desenvolver motricidade fina; ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; promover momento de interação e 
aprendizado.  
Desenvolvimento: A atividade consiste em realizar vários rostos na folha A 
4 com diferentes tipos de cabelo em linha reta zig-zag, ondulado, essa 
atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação motora e uso 
correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar ampliando 
habilidades de uma forma prazerosa.  

PENDENTE. 
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18/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Transferência 
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. Ampliar 
coordenação motora fina e viso motora; desenvolver organização 
especial.  
Desenvolvimento: Atividade de Transferência, onde cada usuário deverá 
ter uma jarra grande com liquido e três recipientes menores com 
diferentes marcações. A atividade consiste em colocar o líquido até a 
marcação, cuidando para não ultrapassar. Realizando essa atividade 
iremos estar estimulando a coordenação motora fina, a atenção 
compartilhada, habilidades essas fundamentais para o bom desempenho 
nas atividades escolares. 

PENDENTE. 

26/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Brincando com palitos 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; desenvolver 
atenção sustentada e compartilhada. 
Desenvolvimento: A proposta dessa atividade é estimular a coordenação 

motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou de 

fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos 

iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em 

uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos 

palitos.  PENDENTE 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular e ampliar o uso das habilidades sociais; incentivar interação social 
e contato visual; Estimular as funções executivas, jogo simbólico e 
imaginação; trabalhar auto percepção e inteligência emocional. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Fernando Gabriel Sprote 
Data Nascimento: 10/03/2007 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa José 
 

 

Data   

04/11/2020 Atividade de psicopedagogia enviada para casa: 
Atividade: Coordenação motora 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
desenvolver noção espacial; estimular a atenção sustentada; estimular 
lateralidade. 
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com 
tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos. 
Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 
importantes para o nosso aprendizado. 

PENDENTE 

06/11/2020 Objetivo: Incentivar a participação física nas atividades; ampliar o foco de 
interesse e a atenção compartilhada; Adequação comportamental. 
Materiais/Estratégias: Atendimento em dupla com professora de artes. 
Trabalhar música, coreografia da música, estimulando troca entre 
terapeutas e o paciente. Sentar-se a mesa, com papel pardo em frente e 
canetões, incentivando que a criança realize algum contato com o papel. 
Resultado: Fernando esteve desorganizado no inicio do atendimento, 
querendo pegar algo do armário para realizar estereotipias, foi orientado 
que não poderia, realizou hetero agressão e atirou objetos na parede, 
ficando também descalço. Foi punição, perdendo os reforços positivos como 
recompensa. Ao decorrer do atendimento, passou a compreender o não e 
buscou o tênis para que o ajudassem a colocar. Realizou brincadeira de vai e 
vem com a terapeuta no chão, com reforço positivo de músicas. Acalmou-se 
e foi direcionado a mesa, onde permaneceu os últimos 15 minutos do 
atendimento. Teve contato com o canetão e o papel, realizou alguns 
rabiscos, mas não permitia que as terapeutas pegassem o canetão. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

13/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Cabelo maluco – atividade de recorte 
Objetivos: Estimular o recorte; desenvolver motricidade fina; ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; promover momento de interação e 
aprendizado.  
Desenvolvimento: A atividade consiste em realizar vários rostos na folha A 
4 com diferentes tipos de cabelo em linha reta zig-zag, ondulado, essa 
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atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação motora e uso 
correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar ampliando 
habilidades de uma forma prazerosa.  

PENDENTE 

20/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Transferência. 
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada; ampliar 
coordenação motora fina e viso motora; desenvolver organização 
especial.  
Desenvolvimento: Está é uma atividade de Transferência, onde cada 
usuário deverá ter uma jarra grande com liquido e três recipientes 
menores com diferentes marcações. A atividade consiste em colocar o 
líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar. Realizando essa 
atividade iremos estar estimulando a coordenação motora fina, a atenção 
compartilhada, habilidades essas fundamentais para o bom desempenho 
nas atividades escolares. 

PENDENTE 

27/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Palitos 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
desenvolver atenção sustentada e compartilhada. 
Desenvolvimento: Esta atividade consiste em estimular a coordenação 
motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou de 
fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos 
iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em 
uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos 
palitos.   PENDENTE 

Objetivo 
Terapêutico 

 

Incentivar a participação física nas atividades e estimular o uso funcional dos 
objetos e jogos. Ampliar o foco de interesse, aumentar foco de atenção e a 
atenção compartilhada. Adequação comportamental (Atirar-se ao chão, tirar 
o tênis, jogar os objetos, hetero-agressão)  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Felipe Gabriel da Silva 
Data Nascimento: 02/10/2010 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

04/11/2020 Atividade de psicopedagogia enviada para casa: 
Atividade: Coordenação motora 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
desenvolver noção espacial; estimular a atenção sustentada; estimular 
lateralidade. 
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com 
tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos. 
Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 
importantes para o nosso aprendizado. 

PENDENTE 

06/11/2020 Objetivo: Aumentar foco de atenção e interesse; incentivar a intenção 
participativa em atendimento, trabalhar a flexibilidade e compreensão de 
regras e limites. 
Materiais/Estratégias: Utilizar o jogo do senhor cabeça de batata, 
estimulando que Felipe utilize da comunicação verbal adequada para 
expressar quais as peças que gostaria de colocar no boneco. Utilizar reforço 
positivo ao final do atendimento com música de seu interesse. 
Resultado: Felipe estava mais tranquilo, chegou ao atendimento sentando-
se junto com a terapeuta na mesa, manteve-se muito participativo durante 
toda a atividade, realizou solicitações coerentes, compreendendo que 
precisava pedir verbalmente aquilo que queria para conseguir. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

13/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Cabelo maluco – atividade de recorte 
Objetivos: Estimular o recorte; desenvolver motricidade fina; ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; promover momento de interação e 
aprendizado.  
Desenvolvimento: A atividade consiste em realizar vários rostos na folha A 
4 com diferentes tipos de cabelo em linha reta zig-zag, ondulado, essa 
atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação motora e uso 
correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar ampliando 
habilidades de uma forma prazerosa.  

PENDENTE 

20/11/2020 Atividade enviada para casa: 
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Atividade: Transferência. 
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada; ampliar 
coordenação motora fina e viso motora; desenvolver organização 
especial.  
Desenvolvimento: Está é uma atividade de Transferência, onde cada 
usuário deverá ter uma jarra grande com liquido e três recipientes 
menores com diferentes marcações. A atividade consiste em colocar o 
líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar. Realizando essa 
atividade iremos estar estimulando a coordenação motora fina, a atenção 
compartilhada, habilidades essas fundamentais para o bom desempenho 
nas atividades escolares. 

PENDENTE 

27/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Palitos 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
desenvolver atenção sustentada e compartilhada. 
Desenvolvimento: Esta atividade consiste em estimular a coordenação 
motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou de 
fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos 
iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em 
uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos 
palitos.   PENDENTE 

Objetivo 
Terapêutico 

 

Aumentar foco de atenção e interesse como também intenção participativa, 
trabalhar a flexibilidade, compreensão de regras e limites. Estimular atenção 
compartilhada e adequação comportamental. Habilidades sociais.  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Arádia Mazia Barreiros de Alexandri  
Data Nascimento: 04/03/2015 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

04/11/2020 Atividade pedagogia enviada para casa: 
Atividade: Sem os nossos olhos, não conseguimos ver o mundo.  
Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 
interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 
responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 
Material/Estratégia: uma tampa de caixa de papelão e canetinha. 
Descrição: Enviado um vídeo explicando a necessidade da visão e o órgão 
responsável. Após a família terá que fazer dois furos na caixa, para as 
crianças colocarem as mãos e desta forma os pais pediram para as 
crianças desenharem os olhos, o nariz e a boca. Logo após mostrar para a 
criança como ficou o seu desenho. É importante que a criança perceba 
que sem enxergarmos é difícil identificarmos os lugares certinho dos 
órgãos. Que precisamos enxergar, ver as coisas para podermos identificá-
las. 
PENDENTE 

06/11/2020 Objetivo: Estabelecer vínculo terapêutico; avaliar processos psicológicos a 
serem trabalhados em terapia (cognitivo, comportamental e emocional). 
Materiais/Estratégias: Utilizar os quebra-cabeças dos animais, para estimular 
a interação da criança durante o atendimento. 
Resultado: Arádia chegou chorando ao atendimento, solicitou colo, a 
terapeuta a pegou no colo, falando que estava tudo bem e que iriam 
somente brincar juntos, que não precisava ter medo, foi colocada uma 
música para acalmar Arádia, e a mesma parou de chorar. Realizou contato 
ocular, e buscou a terapeuta para contato físico, em busca de afeto. 
Demonstrou a terapeuta que estava com um machucado na boca. Montou 
os quebra-cabeças com funcionalidade e mediação da terapeuta, demonstra 
cognitivo adequado, porém socialmente baixo para sua idade. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

13/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Identificando no nosso dia a dia a forma geométrica quadrado. 
Objetivo: Identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar 
e nomear a forma geométrica (quadrado), percebendo suas 
características.  
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Material/Estratégia: Objetos da casa que possuem a forma geométrica 
quadrado.  
Descrição: Pedir para a criança identificar objetos em seu lar que lembrem 
a forma geométrica quadrado. 

PENDENTE 

20/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Identificando a forma geométrica círculo no nosso dia a dia.  
Objetivos: Identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar 
e nomear a forma geométrica (circulo), percebendo suas características.  
Material/ Estratégia: Identificar objetos da casa que possuem a forma 
geométrica círculo.  
Descrição: Com o auxílio de um adulto, identificar, reconhecer objetos, 
alimentos em seu lar que lembrem a forma geométrica círculo.  

PENDENTE 

27/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Dobradura chapéu do soldado. 
Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar 
e nomear a forma geométrica (triângulo), percebendo suas 
características.  
Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal  
Descrição: A proposta é que a criança perceba que as formas geométricas 
fazem parte do nosso dia a dia e que identifiquem objetos em sua casa 
que tenham a forma geométrica triângulo. Após iremos fazer uma 
dobradura do chapéu do soldado com a folha sulfite ou folha de 
jornal/revista.   PENDENTE 

Objetivo 
Terapêutico 

Em processo de avaliação terapêutica.  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Erik Nathan da Silva 
Data Nascimento: 06/06/2012 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

04/11/2020 Atividade de psicopedagogia enviada para casa: 
Atividade: Coordenação motora 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
desenvolver noção espacial; estimular a atenção sustentada; estimular 
lateralidade. 
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com 
tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos. 
Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 
importantes para o nosso aprendizado. 

PENDENTE 

06/11/2020 Objetivo: Trabalhar a iniciativa nas atividades, estimular interação social 
adequada; aprimorar funções cognitivas (percepção, atenção). 
Materiais/Estratégias: Encenar que vai fazer outra coisa e deixa-lo realizando 
a atividade de montar os rostos dos bonecos, encaixando todas as partes. 
Explicar pra ele que assim que acabar o que está fazendo irá avaliar se ele 
montou corretamente e terminou a atividade proposta, caso isso aconteça 
ele poderá escolher um brinquedo de sua preferência. 
Resultado: Erik foi muito participativo, compreendeu o intuito da atividade, 
realizou corretamente, como também dentro do tempo esperado, 
demonstrou boa participação na proposta, respeitando tudo que lhe foi 
orientado. Ao final escolheu brincar com os copos em conjunto com a 
terapeuta, para derruba-los, fez propostas de brincadeiras e divertiu-se, 
manteve ótima interação. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

13/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Cabelo maluco – atividade de recorte 
Objetivos: Estimular o recorte; desenvolver motricidade fina; ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; promover momento de interação e 
aprendizado.  
Desenvolvimento: A atividade consiste em realizar vários rostos na folha A 
4 com diferentes tipos de cabelo em linha reta zig-zag, ondulado, essa 
atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação motora e uso 
correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar ampliando 
habilidades de uma forma prazerosa.  
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PENDENTE 

20/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Transferência. 
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada; ampliar 
coordenação motora fina e viso motora; desenvolver organização 
especial.  
Desenvolvimento: Está é uma atividade de Transferência, onde cada 
usuário deverá ter uma jarra grande com liquido e três recipientes 
menores com diferentes marcações. A atividade consiste em colocar o 
líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar. Realizando essa 
atividade iremos estar estimulando a coordenação motora fina, a atenção 
compartilhada, habilidades essas fundamentais para o bom desempenho 
nas atividades escolares. 

PENDENTE 

27/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Palitos 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
desenvolver atenção sustentada e compartilhada. 
Desenvolvimento: Esta atividade consiste em estimular a coordenação 

motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou de 

fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos 

iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em 

uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos 

palitos.  PENDENTE 

Objetivos Trabalhar iniciativa nas atividades; incentivar a interação e atenção 
compartilhada; aumentar foco de atenção e atenção compartilhada. 
Trabalhar habilidades sociais. Estimular criatividade e imaginação. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Samuel da Silva 
Data Nascimento: 05/12/2014 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

04/11/2020 Atividade pedagogia enviada para casa: 
Atividade: Sem os nossos olhos, não conseguimos ver o mundo.  
Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 
interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 
responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 
Material/Estratégia: uma tampa de caixa de papelão e canetinha. 
Descrição: Enviado um vídeo explicando a necessidade da visão e o órgão 
responsável. Após a família terá que fazer dois furos na caixa, para as 
crianças colocarem as mãos e desta forma os pais pediram para as 
crianças desenharem os olhos, o nariz e a boca. Logo após mostrar para a 
criança como ficou o seu desenho. É importante que a criança perceba 
que sem enxergarmos é difícil identificarmos os lugares certinho dos 
órgãos. Que precisamos enxergar, ver as coisas para podermos identificá-
las. 
PENDENTE 

06/11/2020 Objetivo: Trabalhar a interação social adequada e intenção participativa nas 
atividades cognitivas. 
Materiais/Estratégias: Montagem do rosto dos bonecos, com todas as 
partes faltantes, estimular que compreenda o que falta.  
Resultado: Samuel chegou ao atendimento solicitando os legos, foi 
negociado que caso realizasse toda a atividade, poderia brincar com os legos 
ao final do atendimento, Samuel compreendeu e aceitou. Realizou a 
atividade com um pouco de pressa, sendo orientado a todo momento em 
realiza-la corretamente. Manteve boa interação, porém focou mais no 
brincar com os legos, ao executar a atividade proposta. Em seguida do 
término da atividade recebeu conforme combinado os legos, brincou 
mantendo interação com a terapeuta. 
PENDENTE 

13/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Identificando no nosso dia a dia a forma geométrica quadrado.  
Objetivo: Identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 
identificar e nomear a forma geométrica (quadrado), percebendo suas 
características.  
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Material/Estratégia: Objetos da casa que possuem a forma geométrica 
quadrado.  
Descrição: Pedir para a criança identificar objetos em seu lar que 
lembrem a forma geométrica quadrado. 

PENDENTE 

20/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Identificando a forma geométrica círculo no nosso dia a dia.  
Objetivos: Identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 
identificar e nomear a forma geométrica (circulo), percebendo suas 
características.  
Material/ Estratégia: Identificar objetos da casa que possuem a forma 
geométrica círculo.  
Descrição: Com o auxílio de um adulto, identificar, reconhecer objetos, 
alimentos em seu lar que lembrem a forma geométrica círculo.  

PENDENTE 

27/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Dobradura chapéu do soldado. 
Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 
identificar e nomear a forma geométrica (triângulo), percebendo suas 
características.  
Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal  
Descrição: A proposta é que a criança perceba que as formas geométricas 
fazem parte do nosso dia a dia e que identifiquem objetos em sua casa 
que tenham a forma geométrica triângulo. Após iremos fazer uma 
dobradura do chapéu do soldado com a folha sulfite ou folha de 
jornal/revista.   PENDENTE 

Objetivo 
terapêutico: 

Trabalhar interação e intenção participativa. Incentivar contato visual e 
habilidades sociais. Trabalhar foco de atenção. Estimular o brincar, 
jogo simbólico e criatividade. Trabalhar a resistência e a inflexibilidade. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Diogo Couvados Casa 
Data Nascimento: 15/12/2011 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

04/11/2020 Atividade de psicopedagogia enviada para casa: 
Atividade: Coordenação motora 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
desenvolver noção espacial; estimular a atenção sustentada; estimular 
lateralidade. 
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com 
tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos. 
Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 
importantes para o nosso aprendizado. 
PENDENTE 

06/11/2020 Objetivo: Trabalhar flexibilidade em compreender e aceitar regras e limites; 
trabalhar interação social adequada. 
Material/Estratégia: Utilizar o jogo de montar o rosto adequadamente 
conforme faltam as peças; estimular o reconhecimento do que tem no seu 
rosto e o que falta no boneco do jogo. 
Resultado: Diogo estava com olhar distante, mantendo pouca interação com 
a terapeuta, apesar de manter foco durante a atividade, precisou de poucas 
mediações, demonstrou reconhecimento das partes faltantes do rosto do 
jogo, montou adequadamente. Porém ao ser estimulado a falar, somente 
apontava para as partes, falava após a terapeuta verbalizar o que gostaria 
que ele colocasse. Foi pouco ativo, realizou contato visual e demonstrou 
algumas estereotipias que não demonstrava mais. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

13/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Cabelo maluco – atividade de recorte 
Objetivos: Estimular o recorte; desenvolver motricidade fina; ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; promover momento de interação e 
aprendizado.  
Desenvolvimento: A atividade consiste em realizar vários rostos na folha A 
4 com diferentes tipos de cabelo em linha reta zig-zag, ondulado, essa 
atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação motora e uso 
correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar ampliando 
habilidades de uma forma prazerosa.  
PENDENTE 
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20/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Transferência. 
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada; ampliar 
coordenação motora fina e viso motora; desenvolver organização 
especial.  
Desenvolvimento: Está é uma atividade de Transferência, onde cada 
usuário deverá ter uma jarra grande com liquido e três recipientes 
menores com diferentes marcações. A atividade consiste em colocar o 
líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar. Realizando essa 
atividade iremos estar estimulando a coordenação motora fina, a atenção 
compartilhada, habilidades essas fundamentais para o bom desempenho 
nas atividades escolares. 
PENDENTE 

27/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Palitos 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
desenvolver atenção sustentada e compartilhada. 
Desenvolvimento: Esta atividade consiste em estimular a coordenação 
motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou de 
fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos 
iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em 
uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos 
palitos.  PENDENTE 

Objetivo 
Terapêutico 

Trabalhar flexibilidade para compreender/aceitar regras e limites. Trabalhar 
adequação comportamental. Ampliar foco de interesse e foco de atenção 
nas atividades. Trabalhar interação social adequada e atenção 
compartilhada. Estimular auto percepção. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Jean Fernando de Oliveira Junior 
Data Nascimento: 27/05/2013 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

04/11/2020 Atividade pedagogia enviada para casa: 
Atividade: Sem os nossos olhos, não conseguimos ver o mundo.  
Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 
interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 
responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 
Material/Estratégia: uma tampa de caixa de papelão e canetinha. 
Descrição: Enviado um vídeo explicando a necessidade da visão e o órgão 
responsável. Após a família terá que fazer dois furos na caixa, para as 
crianças colocarem as mãos e desta forma os pais pediram para as 
crianças desenharem os olhos, o nariz e a boca. Logo após mostrar para a 
criança como ficou o seu desenho. É importante que a criança perceba 
que sem enxergarmos é difícil identificarmos os lugares certinho dos 
órgãos. Que precisamos enxergar, ver as coisas para podermos identificá-
las. 

PENDENTE 

06/11/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL  Paciente faltou o atendimento  

13/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Identificando no nosso dia a dia a forma geométrica quadrado. 
Objetivo: Identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar 
e nomear a forma geométrica (quadrado), percebendo suas 
características.  
Material/Estratégia: Objetos da casa que possuem a forma geométrica 
quadrado.  
Descrição: Pedir para a criança identificar objetos em seu lar que lembrem 
a forma geométrica quadrado. 

PENDENTE 

20/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Identificando a forma geométrica círculo no nosso dia a dia. 
Objetivos: Identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar 
e nomear a forma geométrica (circulo), percebendo suas características.  
Material/ Estratégia: Identificar objetos da casa que possuem a forma 
geométrica círculo.  
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Descrição: Com o auxílio de um adulto, identificar, reconhecer objetos, 
alimentos em seu lar que lembrem a forma geométrica círculo.  

PENDENTE 

27/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Dobradura chapéu do soldado. 
Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar 
e nomear a forma geométrica (triângulo), percebendo suas 
características.  
Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal  
Descrição: A proposta é que a criança perceba que as formas geométricas 
fazem parte do nosso dia a dia e que identifiquem objetos em sua casa 
que tenham a forma geométrica triângulo. Após iremos fazer uma 
dobradura do chapéu do soldado com a folha sulfite ou folha de 
jornal/revista.  PENDENTE 

Objetivo 
Terapêutico 

 

Trabalhar foco e atenção no atendimento, maior permanência sentado, 
aumentar foco de interesse, desenvolver o brincar e uso dos objetos com 
funcionalidade. Estimular o contato visual. Desenvolver funções básicas 
(Guardar os brinquedos, não jogar objetos no chão ou leva-los a boca, não 
bater com os objetos na parede, etc.)   
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Martina Machado Heineberg 
Data Nascimento: 26/09/2013 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

04/11/2020 Atividade de psicopedagogia enviada para casa: 
Atividade: Coordenação motora 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
desenvolver noção espacial; estimular a atenção sustentada; estimular 
lateralidade. 
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com 
tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos. 
Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 
importantes para o nosso aprendizado. 

PENDENTE 

06/11/2020 Objetivo: Trabalhar flexibilidade em compreender e aceitar regras e limites; 
trabalhar interação social adequada. 
Material/Estratégia: Utilizar o jogo de montar o rosto adequadamente 
conforme faltam as peças; estimular o reconhecimento do que tem no seu 
rosto e o que falta no boneco do jogo. 
Resultado: Martina chegou ao atendimento solicitando a maleta da doutora 
e a música do coelho, porém foi orientada que não teria essas duas coisas, 
pois havia outra brincadeira a ser realizada. Martina aceitou, 
compreendendo as regras e negociações. Realizou a atividade corretamente, 
montando adequadamente as peças do rosto. Em seguida brincou com um 
cachorrinho, mantendo interação com a terapeuta (interação baixa). Contou 
a história do livro “ajudando” junto com a terapeuta, de forma funcional. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

13/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Cabelo maluco – atividade de recorte 
Objetivos: Estimular o recorte; desenvolver motricidade fina; ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; promover momento de interação e 
aprendizado.  
Desenvolvimento: A atividade consiste em realizar vários rostos na folha A 
4 com diferentes tipos de cabelo em linha reta zig-zag, ondulado, essa 
atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação motora e uso 
correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar ampliando 
habilidades de uma forma prazerosa.  

PENDENTE 
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20/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Transferência. 
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada; ampliar 
coordenação motora fina e viso motora; desenvolver organização 
especial.  
Desenvolvimento: Está é uma atividade de Transferência, onde cada 
usuário deverá ter uma jarra grande com liquido e três recipientes 
menores com diferentes marcações. A atividade consiste em colocar o 
líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar. Realizando essa 
atividade iremos estar estimulando a coordenação motora fina, a atenção 
compartilhada, habilidades essas fundamentais para o bom desempenho 
nas atividades escolares. 

PENDENTE 

27/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Palitos 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
desenvolver atenção sustentada e compartilhada. 
Desenvolvimento: Esta atividade consiste em estimular a coordenação 
motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou de 
fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos 
iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em 
uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos 
palitos.   PENDENTE 

Objetivo 
Terapêutico 

Adequação comportamental (comportamentos inadequados, agressão, 
atirar se ao chão, sentar-se à mesa para realizar as atividades, 
inflexibilidade), compreensão de regras e limites, atenção compartilhada e 
interação e habilidades sociais. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Leonardo Teilor Cardozo Martins 
Data Nascimento: 20/01/2017 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

04/11/2020 Atividade pedagogia enviada para casa: 
Atividade: Sem os nossos olhos, não conseguimos ver o mundo.  
Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 
interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 
responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 
Material/Estratégia: uma tampa de caixa de papelão e canetinha. 
Descrição: Enviado um vídeo explicando a necessidade da visão e o órgão 
responsável. Após a família terá que fazer dois furos na caixa, para as 
crianças colocarem as mãos e desta forma os pais pediram para as 
crianças desenharem os olhos, o nariz e a boca. Logo após mostrar para a 
criança como ficou o seu desenho. É importante que a criança perceba 
que sem enxergarmos é difícil identificarmos os lugares certinho dos 
órgãos. Que precisamos enxergar, ver as coisas para podermos identificá-
las. 

PENDENTE 

06/11/2020 Objetivo: Estimular o brincar lúdico e simbólico, estimular a criatividade e a 
imaginação; trabalhar a interação adequada. 
Materiais/Estratégias: Utilizar brincadeira com os blocos de lego coloridos e 
com cachorrinho, incentivando que a criança mantenha interação e 
encenação junto com a terapeuta na brincadeira com o cachorro, ajudando-
o a comer, brincar, fazer cócegas. 
Resultado: Leonardo brincou com os blocos junto com a terapeuta, porém 
de forma inadequada, não sendo muito funcional, empilhava as peças e não 
aceitou muito a interação e intervenção da terapeuta na brincadeira, assim 
como na brincadeira com o cachorro, onde não deixava a terapeuta falar 
que iria dar comida ao cachorro, atirava as peças e chutava a cadeira. Foi 
orientado a arrumar todas as coisas que desarrumava, sendo explicado que 
quando bagunça, ele mesmo precisa arrumar. Aceitou cócegas e os latidos 
na brincadeira do cachorro, sendo o momento de maior interação. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

13/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Identificando no nosso dia a dia a forma geométrica quadrado. 
Objetivo: Identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar 
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e nomear a forma geométrica (quadrado), percebendo suas 
características.  
Material/Estratégia: Objetos da casa que possuem a forma geométrica 
quadrado.  
Descrição: Pedir para a criança identificar objetos em seu lar que lembrem 
a forma geométrica quadrado. 

PENDENTE 

20/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Identificando a forma geométrica círculo no nosso dia a dia.  
Objetivos: Identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar 
e nomear a forma geométrica (circulo), percebendo suas características.  
Material/ Estratégia: Identificar objetos da casa que possuem a forma 
geométrica círculo.  
Descrição: Com o auxílio de um adulto, identificar, reconhecer objetos, 
alimentos em seu lar que lembrem a forma geométrica círculo.  

PENDENTE 

27/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Dobradura chapéu do soldado. 
Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar 
e nomear a forma geométrica (triângulo), percebendo suas 
características.  
Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal  
Descrição: A proposta é que a criança perceba que as formas geométricas 
fazem parte do nosso dia a dia e que identifiquem objetos em sua casa 
que tenham a forma geométrica triângulo. Após iremos fazer uma 
dobradura do chapéu do soldado com a folha sulfite ou folha de 
jornal/revista.  PENDENTE 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular o brincar lúdico e simbólico; estimular a criatividade e imaginação; 
ampliar o foco de interesse (diminuindo o foco em letras e números); 
trabalhar o uso das habilidades sociais, interação social e atenção 
compartilhada.  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Eliezer Chaves Paes Landim Serapião 
Data Nascimento: 23/06/2016 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

04/11/2020 Atividade pedagogia enviada para casa: 
Atividade: Sem os nossos olhos, não conseguimos ver o mundo.  
Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 
interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 
responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 
Material/Estratégia: uma tampa de caixa de papelão e canetinha. 
Descrição: Enviado um vídeo explicando a necessidade da visão e o órgão 
responsável. Após a família terá que fazer dois furos na caixa, para as 
crianças colocarem as mãos e desta forma os pais pediram para as 
crianças desenharem os olhos, o nariz e a boca. Logo após mostrar para a 
criança como ficou o seu desenho. É importante que a criança perceba 
que sem enxergarmos é difícil identificarmos os lugares certinho dos 
órgãos. Que precisamos enxergar, ver as coisas para podermos identificá-
las. 

PENDENTE 

06/11/2020 Objetivo: Trabalhar flexibilidade em compreender e aceitar regras e limites; 
trabalhar a adequação comportamental (comportamentos disruptivos); 
trabalhar interação social adequada e auto percepção. 
Material/Estratégia: Utilizar o jogo de montar o rosto adequadamente 
conforme faltam as peças; estimular o reconhecimento do que tem no seu 
rosto e o que falta no boneco do jogo. 
Resultado: Eliezer manteve compreensão de regras no inicio do 
atendimento, pois apresentou muito interesse pela atividade, realizando 
corretamente e adequadamente para sua idade a montagem das partes do 
rosto. Manteve boa interação, realizando escolhas junto com a terapeuta, 
apresentando boa capacidade cognitiva de compreensão. Ao final do 
atendimento quando foi iniciada a fala de término, passou a cuspir na mesa 
e nas peças, demonstrando inflexibilidade, a terapeuta guardou todas as 
peças e o orientou fazendo-o limpar com álcool tudo que havia cuspido, 
Eliezer passou a ter comportamentos disruptivos, porém organizou antes de 
sair da sala, tendo que ser conversado, a terapeuta abaixando-se a sua 
altura e segurando-o para que voltasse sua atenção a ela. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

13/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Identificando no nosso dia a dia a forma geométrica quadrado. 
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Objetivo: Identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar 
e nomear a forma geométrica (quadrado), percebendo suas 
características.  
Material/Estratégia: Objetos da casa que possuem a forma geométrica 
quadrado.  
Descrição: Pedir para a criança identificar objetos em seu lar que lembrem 
a forma geométrica quadrado. 

PENDENTE 

20/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Identificando a forma geométrica círculo no nosso dia a dia.  
Objetivos: Identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar 
e nomear a forma geométrica (circulo), percebendo suas características.  
Material/ Estratégia: Identificar objetos da casa que possuem a forma 
geométrica círculo.  
Descrição: Com o auxílio de um adulto, identificar, reconhecer objetos, 
alimentos em seu lar que lembrem a forma geométrica círculo. 

PENDENTE 

27/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Dobradura chapéu do soldado. 
Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar 
e nomear a forma geométrica (triângulo), percebendo suas 
características.  
Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal  
Descrição: A proposta é que a criança perceba que as formas geométricas 
fazem parte do nosso dia a dia e que identifiquem objetos em sua casa 
que tenham a forma geométrica triângulo. Após iremos fazer uma 
dobradura do chapéu do soldado com a folha sulfite ou folha de 
jornal/revista.   PENDENTE 

Objetivo 
Terapêutico 

Adequação comportamental (atira-se ao chão, gritos, hetero-agressão, 
sentar-se à mesa nas atividades); trabalhar inflexibilidade e compreensão de 
regras e limites; estimular interação e atenção compartilhada, trabalhar 
atenção sustentada e concentração, ampliar o foco de interesse. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 
Relatório Mensal 

 Usuário: Arthur José Cavalheiro Bertolo 
Data Nascimento: 11/04/2017 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

04/11/2020 Atividade pedagogia enviada para casa: 
Atividade: Sem os nossos olhos, não conseguimos ver o mundo.  
Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 
interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 
responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 
Material/Estratégia: uma tampa de caixa de papelão e canetinha. 
Descrição: Enviado um vídeo explicando a necessidade da visão e o órgão 
responsável. Após a família terá que fazer dois furos na caixa, para as 
crianças colocarem as mãos e desta forma os pais pediram para as 
crianças desenharem os olhos, o nariz e a boca. Logo após mostrar para a 
criança como ficou o seu desenho. É importante que a criança perceba 
que sem enxergarmos é difícil identificarmos os lugares certinho dos 
órgãos. Que precisamos enxergar, ver as coisas para podermos identificá-
las. 

PENDENTE 

06/11/2020 Objetivo: Trabalhar habilidades sociais; adequar o auto controle. 
Material/Estratégia: Utilizar a casinha de madeira e a família terapêutica no 
intuito de a criança brincar explorando sua rotina e família durante a 
brincadeira. 
Resultado: Arthur chegou ao atendimento já um pouco cansado, porém 
quando viu a casinha que iriam brincar, surpreendeu-se sentando junto da 
mesa e apresentando boa percepção da brincadeira, realizou brincadeira 
adequada para sua idade, manteve-se atento e participativo durante todo 
atendimento, sendo difícil somente no momento de guardar. Apresenta 
dificuldades para os términos, comportamentos inflexíveis e choros 
excessivos, foi conversado com a criança que ele precisava deixar os 
brinquedos na sala, pois os brinquedos não eram dele e outras crianças iriam 
brincar. Arthur teve muita dificuldade para compreender e chorou muito, 
mas após muita insistência na conversa deixou o brinquedo e saiu da sala 
chorando. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

13/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Identificando no nosso dia a dia a forma geométrica quadrado.  
Objetivo: Identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar 
e nomear a forma geométrica (quadrado), percebendo suas 
características.  
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Material/Estratégia: Objetos da casa que possuem a forma geométrica 
quadrado.  
Descrição: Pedir para a criança identificar objetos em seu lar que lembrem 
a forma geométrica quadrado. 

PENDENTE 

20/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Identificando a forma geométrica círculo no nosso dia a dia.  
Objetivos: Identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar 
e nomear a forma geométrica (circulo), percebendo suas características.  
Material/ Estratégia: Identificar objetos da casa que possuem a forma 
geométrica círculo.  
Descrição: Com o auxílio de um adulto, identificar, reconhecer objetos, 
alimentos em seu lar que lembrem a forma geométrica círculo.  

PENDENTE 

27/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Dobradura chapéu do soldado. 
Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar 
e nomear a forma geométrica (triângulo), percebendo suas 
características.  
Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal  
Descrição: A proposta é que a criança perceba que as formas geométricas 
fazem parte do nosso dia a dia e que identifiquem objetos em sua casa 
que tenham a forma geométrica triângulo. Após iremos fazer uma 
dobradura do chapéu do soldado com a folha sulfite ou folha de 
jornal/revista.   PENDENTE 

Objetivo 
Terapêutico 

Trabalhar as habilidades sociais; estimular funções cognitivas (Atenção 
sustentada/compartilhada, percepção), adequar o auto controle, o 
comportamento agitado e a inflexibilidade. Aprimorar o jogo simbólico, 
criatividade e imaginação. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Andriel Henrique Cremonte Nantes 
Data Nascimento: 08/05/2017 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa José 
 

 

Data   

03/11/2020 Objetivo: Trabalhar a interação social adequada e as habilidades sociais; 
estimular funções cognitivas (atenção sustentada e percepção) 
Materiais/Estratégias: Utilizar o jogo brincando de engenheiro para a criança 
montar junto com a terapeuta; utilizar animais de fantoches no intuito de 
manter diálogo e cantar músicas referentes a cada animal; estimular que a 
criança mantenha interação e realize as coreografias da música. 
Resultado: Adriel manteve interação melhor do que nos atendimentos 
anteriores, apresentou maior busca pelo adulto no intuito de interagir, 
apresenta déficits significativos na comunicação verbal, realiza 
apontamentos, porém utiliza o choro para comunicar o que não está lhe 
agradando, foi induzido e mediado a comunicar o que desejava ou não 
gostava apresentando-lhe opções, em alguns momentos conseguiu 
expressar, tendo que ser melhor explorado dessa forma. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

04/11/2020 Atividade pedagogia enviada para casa: 
Atividade: Sem os nossos olhos, não conseguimos ver o mundo.  
Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 
interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 
responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 
Material/Estratégia: uma tampa de caixa de papelão e canetinha. 
Descrição: Enviado um vídeo explicando a necessidade da visão e o órgão 
responsável. Após a família terá que fazer dois furos na caixa, para as 
crianças colocarem as mãos e desta forma os pais pediram para as 
crianças desenharem os olhos, o nariz e a boca. Logo após mostrar para a 
criança como ficou o seu desenho. É importante que a criança perceba 
que sem enxergarmos é difícil identificarmos os lugares certinho dos 
órgãos. Que precisamos enxergar, ver as coisas para podermos identificá-
las. 

PENDENTE 

10/11/2020 Objetivo: Trabalhar a interação social adequada; estimular as habilidades 
sociais; estimular funções cognitivas (percepção, atenção sustentada e 
compartilhada); incentivar a funcionalidade do brincar. 
Materiais/Estratégias: Utilizar do girababy, brinquedo que gira e tem peças 
para encaixar (formas geométricas, números, letras) de cores diferentes. 
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Solicitando que a criança realize os encaixes, identifique onde é o lugar de 
cada peça, reconheça cores. 
Resultado: Andriel chegou ao atendimento mais feliz e tranquilo que em dias 
de atendimentos anteriores, demonstrando estar melhor adaptado as 
terapias e aceitando a separação com os pais. Sentou-se a mesa junto com a 
terapeuta, permitindo contato e mantendo a interação, interação essa, 
ainda inadequada, com quase nenhuma comunicação verbal, somente 
apontamentos, pouco contato visual funcional e pouca busca de 
compartilhar atenção e brincadeira com o outro. Realizou os encaixes com 
mediação, não identifica cores, e faz poucas escolhas funcionais. 
V ATENDIMENTO PRESENCIAL 

11/11/2020 Atividade da Pedagogia enviada para casa: 
Atividade: Identificando no nosso dia a dia a forma geométrica: Quadrado 
Objetivo: identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar 
e nomear a forma geométrica (quadrado), percebendo suas 
características.  
Material/estratégia: objetos da casa que possuem a forma geométrica 
quadrado.  
Descrição: Pedir para a criança identificar objetos em seu lar que lembrem 
a forma geométrica quadrado. 

PENDENTE 

17/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Identificando a forma geométrica Círculo no nosso dia a dia.  
Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar 
e nomear a forma geométrica (circulo), percebendo suas características.  
Material/ estratégia: identificar objetos da casa que possuem a forma 
geométrica círculo.  
Descrição: com o auxílio de um adulto, identificar, reconhecer objetos, 
alimentos em seu lar que lembrem a forma geométrica círculo.  

PENDENTE 

24/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Dobradura chapéu do soldado 
Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e 
nomear a forma geométrica (triângulo), percebendo suas características.  
Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal 
Atividade: A proposta é que a criança perceba que as formas geométricas 
fazem parte do nosso dia a dia e que identifiquem objetos em sua casa que 
tenham a forma geométrica triângulo. Após iremos fazer uma dobradura do 
chapéu do soldado com a folha sulfite ou folha de jornal/revista. 
PENDENTE 

Objetivo 
Terapêutico 

Trabalhar interação social adequada, habilidades sociais e inteligência 
emocional; estimular funções cognitivas (Atenção sustentada e 
compartilhada, percepção); estimular o brincar simbólico, imaginação e 
criatividade; Trabalhar adequação comportamental (inflexibilidade, choro, 
tremores e medos excessivos, aceitação) 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
Relatório Mensal 

  Usuário: Ênio Costa Napp 
Data Nascimento: 09/08/2016 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 

 

 

Data   

03/11/2020 Objetivo: Trabalhar a adequação comportamental (inflexibilidade e recusa); 
estimular as funções cognitivas (atenção e percepção) 
Materiais/Estratégias: Brincar com as peças do “brincando de engenheiro”, 
compartilhando a brincadeira. Em seguida permitir que a criança explore e 
escolha um brinquedo. 
Resultado: Ênio estava muito mais tranquilo que em atendimentos 
anteriores, realizou as atividades propostas com funcionalidade, 
respeitando regras e compreendendo limites, manteve boa compreensão 
durante as atividades. Teve pouca interação com a terapeuta e poucas 
habilidades sociais, dificuldades na comunicação. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

04/11/2020 Atividade de psicopedagogia enviada para casa: 
Atividade: Coordenação motora 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
desenvolver noção espacial; estimular a atenção sustentada; estimular 
lateralidade. 
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com 
tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos. 
Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 
importantes para o nosso aprendizado. 

PENDENTE. 

10/11/2020 Objetivo: Trabalhar a interação social adequada e as habilidades sociais; 
estimular as funções cognitivas. 
Materiais/Estratégias: Utilizar do girababy, brinquedo que gira e tem peças 
para encaixar (formas geométricas, números, letras) de cores diferentes. 
Solicitando que a criança realize os encaixes, identifique onde é o lugar de 
cada peça, reconheça cores, faça escolhas. 
Resultado: Ênio foi muito participativo durante todo o atendimento, apesar 
de não realizar a comunicação verbal para comunicar as suas escolhas, as 
cores que queria, se comunicou com apontamentos. Realizou a atividade 
durante todo o atendimento, mantendo sua atenção ao que era proposto 
pela terapeuta. Realizou os encaixes corretamente, em alguns momentos 
precisava da mediação da terapeuta. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

11/11/2020 Atividade enviada para casa: 
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Atividade: Cabelo maluco – Atividade de recorte. 
Objetivos: Estimular o recorte; desenvolver motricidade fina; ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; promover momento de interação e 
aprendizado.  
Desenvolvimento: A atividade consiste em realizar vários rostos na folha 
A 4 com diferentes tipos de cabelo em linha reta zig-zag, ondulado, essa 
atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação motora e uso 
correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar ampliando 
habilidades de uma forma prazerosa. 

PENDENTE. 

17/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Transferência 
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. Ampliar 
coordenação motora fina e viso motora; desenvolver organização 
especial.  
Desenvolvimento: Atividade de Transferência, onde cada usuário deverá 
ter uma jarra grande com liquido e três recipientes menores com 
diferentes marcações. A atividade consiste em colocar o líquido até a 
marcação, cuidando para não ultrapassar. Realizando essa atividade 
iremos estar estimulando a coordenação motora fina, a atenção 
compartilhada, habilidades essas fundamentais para o bom desempenho 
nas atividades escolares. 

PENDENTE. 

23/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Brincando com palitos 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; desenvolver 
atenção sustentada e compartilhada. 
Desenvolvimento: A proposta dessa atividade é estimular a coordenação 
motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou de 
fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos 
iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em 
uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos 
palitos.   PENDENTE 

Objetivo 
Terapêutico 

Trabalhar interação social adequada, habilidades sociais e inteligência 
emocional; estimular funções cognitivas (atenção, percepção); trabalhar 
adequação comportamental (inflexibilidade, recusa) 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Noah Sosa Matos 
Data Nascimento: 28/07/2015 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

03/11/2020 Objetivo: Trabalhar a interação social adequada e habilidades sociais; 
estimular o brincar simbólico e auto percepção. 
Materiais/Estratégias: Utilizar atividade de montagem do rosto masculino e 
feminino, estimulando compreensão e realização das expressões faciais. 
Resultado: Noah sentou-se a mesa, permanecendo todo o tempo em 
atividade, não se dispersou saindo do local, porém em alguns momentos 
parava a realização da atividade e estereotipava com as peças do jogo, mas 
em seguida com orientação retornava sua atenção. Manteve atenção e 
interação com a terapeuta, montou o rosto dos bonecos corretamente, 
utilizando todas as peças, realizou expressões faciais corretamente quando 
solicitado. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

04/11/2020 Atividade pedagogia enviada para casa: 
Atividade: Sem os nossos olhos, não conseguimos ver o mundo.  
Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 
interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 
responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 
Material/Estratégia: uma tampa de caixa de papelão e canetinha. 
Descrição: Enviado um vídeo explicando a necessidade da visão e o órgão 
responsável. Após a família terá que fazer dois furos na caixa, para as 
crianças colocarem as mãos e desta forma os pais pediram para as 
crianças desenharem os olhos, o nariz e a boca. Logo após mostrar para a 
criança como ficou o seu desenho. É importante que a criança perceba 
que sem enxergarmos é difícil identificarmos os lugares certinho dos 
órgãos. Que precisamos enxergar, ver as coisas para podermos identificá-
las. 

PENDENTE. 

10/11/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL   Paciente faltou o atendimento  

11/11/2020 Atividade da Pedagogia enviada para casa: 
Atividade: Identificando no nosso dia a dia a forma geométrica: Quadrado 
Objetivo: identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar 
e nomear a forma geométrica (quadrado), percebendo suas 
características.  
Material/estratégia: objetos da casa que possuem a forma geométrica 
quadrado.  

753 / 1106



 

Descrição: Pedir para a criança identificar objetos em seu lar que lembrem 
a forma geométrica quadrado. 

REALIZADO. 

17/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Identificando a forma geométrica Círculo no nosso dia a dia.  
Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar 
e nomear a forma geométrica (circulo), percebendo suas características.  
Material/ estratégia: identificar objetos da casa que possuem a forma 
geométrica círculo.  
Descrição: com o auxílio de um adulto, identificar, reconhecer objetos, 
alimentos em seu lar que lembrem a forma geométrica círculo.  

REALIZADO. 

23/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Dobradura chapéu do soldado 
Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e 
nomear a forma geométrica (triângulo), percebendo suas características.  
Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal 
Atividade: A proposta é que a criança perceba que as formas geométricas 
fazem parte do nosso dia a dia e que identifiquem objetos em sua casa que 
tenham a forma geométrica triângulo. Após iremos fazer uma dobradura do 
chapéu do soldado com a folha sulfite ou folha de jornal/revista. 

REALIZADO. 

Objetivos Trabalhar interação social, habilidades sociais, auto percepção e inteligência 
emocional; estimular o uso correto e funcional dos objetos, o brincar 
simbólico, a criatividade e imaginação; trabalhar as funções cognitivas 
(atenção sustentada e compartilhada, percepção, memória). 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Antônio Miguel Leal de Paula 
Data Nascimento: 28/06/2017 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

03/11/2020 Atividade pedagogia enviada para casa: 
Atividade: Sem os nossos olhos, não conseguimos ver o mundo.  
Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 
interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 
responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 
Material/Estratégia: uma tampa de caixa de papelão e canetinha. 
Descrição: Enviado um vídeo explicando a necessidade da visão e o órgão 
responsável. Após a família terá que fazer dois furos na caixa, para as 
crianças colocarem as mãos e desta forma os pais pediram para as crianças 
desenharem os olhos, o nariz e a boca. Logo após mostrar para a criança 
como ficou o seu desenho. É importante que a criança perceba que sem 
enxergarmos é difícil identificarmos os lugares certinho dos órgãos. Que 
precisamos enxergar, ver as coisas para podermos identificá-las. 

PENDENTE. 

10/11/2020 Atividade da Pedagogia enviada para casa: 
Atividade: Identificando no nosso dia a dia a forma geométrica: Quadrado 
Objetivo: identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 
identificar e nomear a forma geométrica (quadrado), percebendo suas 
características.  
Material/estratégia: objetos da casa que possuem a forma geométrica 
quadrado.  
Descrição: Pedir para a criança identificar objetos em seu lar que 
lembrem a forma geométrica quadrado. 

REALIZADO. 

17/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Identificando a forma geométrica Círculo no nosso dia a dia.  
Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 
identificar e nomear a forma geométrica (circulo), percebendo suas 
características.  
Material/ estratégia: identificar objetos da casa que possuem a forma 
geométrica círculo.  
Descrição: com o auxílio de um adulto, identificar, reconhecer objetos, 
alimentos em seu lar que lembrem a forma geométrica círculo.  
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REALIZADO. 

23/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Dobradura chapéu do soldado 
Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e 
nomear a forma geométrica (triângulo), percebendo suas características.  
Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal 
Atividade: A proposta é que a criança perceba que as formas geométricas 
fazem parte do nosso dia a dia e que identifiquem objetos em sua casa que 
tenham a forma geométrica triângulo. Após iremos fazer uma dobradura do 
chapéu do soldado com a folha sulfite ou folha de jornal/revista. 
PENDENTE 

Objetivo 
terapêutico: 

Em processo de avaliação terapêutica. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Amora Cecília Veit da Silva 
Data Nascimento: 02/12/2016 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

03/11/2020 Objetivos: Trabalhar a atenção, a motricidade, a interação, atenção 
compartilhada e realizar uma exploração vocal por meio do canto e 
rítmica por meio das batidas.  
Materiais/Estratégia: Copos plásticos.  
Descrição: A atividade de música com copos consiste em trazer para o 
utensílio de cozinha uma nova funcionalidade, a de produzir sons 
musicais. A música que vamos propor aqui será a “escravos de jó”. É um 
verdadeiro batuque com copos, onde o mediador pode ajudar a criança a 
explorar ritmicamente o copo, podendo bater o copo no chão, um copo 
no outro, usando palitos ou colheres como baquetas, e sempre cantando 
com a criança. Um áudio com a canção pode ser utilizado para ajudar na 
exploração. Caso queiram um desafio a mais, segue em anexo um link 
com movimentos bem ensaiados para a brincadeira, estes podem ser 
repassados para a criança. 

PENDENTE. 

04/11/2020 Atividade pedagogia enviada para casa: 
Atividade: Sem os nossos olhos, não conseguimos ver o mundo.  
Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 
interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 
responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 
Material/Estratégia: uma tampa de caixa de papelão e canetinha. 
Descrição: Enviado um vídeo explicando a necessidade da visão e o órgão 
responsável. Após a família terá que fazer dois furos na caixa, para as 
crianças colocarem as mãos e desta forma os pais pediram para as 
crianças desenharem os olhos, o nariz e a boca. Logo após mostrar para a 
criança como ficou o seu desenho. É importante que a criança perceba 
que sem enxergarmos é difícil identificarmos os lugares certinho dos 
órgãos. Que precisamos enxergar, ver as coisas para podermos identificá-
las. 

PENDENTE. 

10/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Festa no céu 
Objetivo: Trabalhar a percepção, atenção sustentada e concentração; 
estimular jogo simbólico, a criatividade, imaginação. 
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Materiais/Estratégias: Se tiver impressora, utilizar para imprimir e colorir os 
desenhos com lápis de cor; Celular para visualizar o vídeo da história;  
Descrição: Apresentar para a Amora a história da “Festa no céu”, assistindo 
junto com ela o link enviado junto com a atividade na plataforma; após 
assistirem a história, perguntar pra ele quem eram os animais que tinham 
sido convidados para a festa, e qual o animal que foi para a festa no céu 
sem ser convidado; imprimir a atividade abaixo solicitando que ela pinte 
somente aqueles animais que foram convidados para festa, que são os 
animais que voam; caso seja necessário, auxiliar ele a encontrar os que 
voam. Observação: Caso não tenha impressora, escute a história, converse 
com Amora sobre e em seguida mostre o desenho para a criança identificar 
quais os animais que poderiam ir a festa no céu. Ajude-a a identificar os 
animais fazendo perguntas. Exemplo: “Quem é que voa lá no céu?”. 

PENDENTE. 

11/11/2020 Atividade da Pedagogia enviada para casa: 
Atividade: Identificando no nosso dia a dia a forma geométrica: Quadrado 
Objetivo: identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 
identificar e nomear a forma geométrica (quadrado), percebendo suas 
características.  
Material/estratégia: objetos da casa que possuem a forma geométrica 
quadrado.  
Descrição: Pedir para a criança identificar objetos em seu lar que 
lembrem a forma geométrica quadrado. 

PENDENTE. 

17/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Memória Sonora 
Objetivos: Estimulação da memória, percepção sonora, atenção e 
concentração.  
Materiais/Estratégias: Reprodutor de áudio, figuras.  
Descrição: Neste exercício a proposta é que o paciente faça a identificação 
de um elemento visual com base no som deste elemento. Os sons 
escolhidos para as atividades são de animais. A atividade pode ser 
conduzida a promover estímulos de memória, quando o mediador propõe 
que a criança memorize os áudios apreciados sequencialmente, por 
exemplo “Já foram três animais, qual tocou primeiro?”. 

PENDENTE. 

18/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Identificando a forma geométrica Círculo no nosso dia a dia.  
Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 
identificar e nomear a forma geométrica (circulo), percebendo suas 
características.  
Material/ estratégia: identificar objetos da casa que possuem a forma 
geométrica círculo.  
Descrição: com o auxílio de um adulto, identificar, reconhecer objetos, 

alimentos em seu lar que lembrem a forma geométrica círculo.  

PENDENTE. 

23/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Dobradura chapéu do soldado 
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Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar 
e nomear a forma geométrica (triângulo), percebendo suas características.  
Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal 
Atividade: A proposta é que a criança perceba que as formas geométricas 
fazem parte do nosso dia a dia e que identifiquem objetos em sua casa que 
tenham a forma geométrica triângulo. Após iremos fazer uma dobradura do 
chapéu do soldado com a folha sulfite ou folha de jornal/revista. 
PENDENTE 

Objetivo 
Terapêutico 

 

Trabalhar a interação e atenção compartilhada, como também a iniciativa 
de socialização. Estimular o contato visual. Trabalhar a criatividade, 
estimulando o brincar com funcionalidade e jogo simbólico estimular as 
habilidades sociais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

759 / 1106



 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Henrique Brillinger 
Data Nascimento: 22/09/2016  
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

03/11/2020 Objetivo: Trabalhar a interação social e atenção compartilhada; trabalhar a 
adequação comportamental (choros, inflexibilidade); estimular jogo 
simbólico e criatividade. 
Materiais/Estratégias: Utilizar atividade de montagem do rosto masculino e 
feminino; utilizar brinquedo de encaixe das peças no caminhão. 
Resultado: Henrique chegou a sala um pouco cansado, pois era o último 
atendimento, foi resistente na brincadeira de encaixe das partes do rosto, 
pedindo que a terapeuta o realizasse, em alguns momentos realizou a 
proposta, mas logo bagunçava as peças. Não demonstrou interesse mesmo 
estimulado com a música cabeça, ombro, joelho e pés. Realizou por breve 
tempo a brincadeira de encaixes das formas geométricas no caminhão, 
sendo inflexível na escolha de peças, não compartilhando a brincadeira com 
a terapeuta, atirou-se ao chão com choros, foi orientado e acolhido em seu 
choro, porém não cedido ao que queria, sendo explicado. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

04/11/2020 Atividade pedagogia enviada para casa: 
Atividade: Sem os nossos olhos, não conseguimos ver o mundo.  
Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 
interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 
responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 
Material/Estratégia: uma tampa de caixa de papelão e canetinha. 
Descrição: Enviado um vídeo explicando a necessidade da visão e o órgão 
responsável. Após a família terá que fazer dois furos na caixa, para as 
crianças colocarem as mãos e desta forma os pais pediram para as 
crianças desenharem os olhos, o nariz e a boca. Logo após mostrar para a 
criança como ficou o seu desenho. É importante que a criança perceba 
que sem enxergarmos é difícil identificarmos os lugares certinho dos 
órgãos. Que precisamos enxergar, ver as coisas para podermos identificá-
las. 

PENDENTE. 

10/11/2020 Objetivo: Trabalhar a interação social adequada; aprimorar a auto 
percepção, trabalhar as funções cognitivas e adequação comportamental. 
Materiais/Estratégias: Utilizar do girababy, brinquedo que gira e tem peças 
para encaixar (formas geométricas, números, letras) de cores diferentes. 
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Solicitando que a criança realize os encaixes, identifique onde é o lugar de 
cada peça, reconheça cores, faça escolhas. 
Resultado: Criança chegou ao atendimento solicitando a caixa de 
brinquedos, foi negociado primeiramente realizar a atividade proposta na 
mesinha, em seguida poderiam pegar a caixa, Henrique foi resistente de 
início, chorou e não queria fazer a atividade, mas ao ver a terapeuta 
realizando, sentou-se junto a mesa e realizou, pediu algumas vezes a caixa, 
mas com orientação e mediação voltava sua atenção a brincadeira proposta, 
realizou encaixes corretos, em alguns momentos precisando de auxílio, 
verbalizou o nome das formas geométricas e das cores, não conseguindo 
responder fazendo escolhas verbais. Em seguida teve como recompensa 
(reforço positivo) o que haviam combinado, brincou compartilhando a 
atenção em alguns momentos com a terapeuta. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

11/11/2020 Atividade da Pedagogia enviada para casa: 
Atividade: Identificando no nosso dia a dia a forma geométrica: Quadrado 
Objetivo: identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 
identificar e nomear a forma geométrica (quadrado), percebendo suas 
características.  
Material/estratégia: objetos da casa que possuem a forma geométrica 
quadrado.  
Descrição: Pedir para a criança identificar objetos em seu lar que 
lembrem a forma geométrica quadrado. 

PENDENTE. 

17/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Identificando a forma geométrica Círculo no nosso dia a dia.  
Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 
identificar e nomear a forma geométrica (circulo), percebendo suas 
características.  
Material/ estratégia: identificar objetos da casa que possuem a forma 
geométrica círculo.  
Descrição: com o auxílio de um adulto, identificar, reconhecer objetos, 
alimentos em seu lar que lembrem a forma geométrica círculo.  

PENDENTE. 

23/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Dobradura chapéu do soldado 
Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e 
nomear a forma geométrica (triângulo), percebendo suas características.  
Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal 
Atividade: A proposta é que a criança perceba que as formas geométricas 
fazem parte do nosso dia a dia e que identifiquem objetos em sua casa que 
tenham a forma geométrica triângulo. Após iremos fazer uma dobradura do 
chapéu do soldado com a folha sulfite ou folha de jornal/revista. 
PENDENTE 

Objetivo 
Terapêutico 

Trabalhar a intenção de interação social; adequar a criança a 
comportamentos esperados pela sua idade, reconhecendo-se enquanto 
menino e não mais um bebê (auto percepção); estimular funções cognitivas 
(atenção sustentada e compartilhada, percepção, memória); trabalhar a 
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adequação comportamental (inflexibilidade, choros excessivos, recusa, 
compreensão de regras e limites); estimular habilidades sociais e 
inteligência emocional; estimular jogo simbólico, imaginação e criatividade. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Anthony Moeller e Silva 
Data Nascimento: 03/04/2012 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

03/11/2020 Objetivo: Trabalhar a interação e a participação física durante os 
atendimentos; estimular funções cognitivas e adequação comportamental. 
Materiais/Estratégias: Atendimentos em dupla com Psicopedagogia e 
música. Utilizar a montagem do senhor batata e reconhecimento das partes 
do rosto; brincadeira com a bola no chão, incentivando que Anthony jogue 
a bola para o outro e segure quando lhe joguem. Apresentar para Anthony 
figuras e objetos de músicas variadas para sua escolha. 
Resultado: Anthony foi participativo nos dois atendimentos, mantendo 
atenção e busca pelo outro, permitiu as brincadeiras, realizou comunicação 
oral na brincadeira do senhor batata, falando o nome das partes do rosto, 
na brincadeira de bola manteve a interação e atenção, como também se 
divertiu muito, buscou as terapeutas para realizar a brincadeira com ele. Na 
música manteve um tempo disperso, mas quando iniciada a música da 
aranha, interagiu com a terapeuta e com as luvas que simulam uma aranha, 
apresentando boa compreensão e divertimento, buscou o outro e 
manteve-se sentado a maior parte do atendimento. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

04/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Coordenação motora  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
desenvolver noção espacial; estimular a atenção sustentada; estimular 
lateralidade. 
Desenvolvimento: Essa é uma atividade de coordenação motora fina, 
onde vocês irão criar vários caminhos e com tamanhas de garrafa pet 
irão realizar o traçado utilizando as duas mãos. Realizando essa atividade 
vamos estar aprimorando várias habilidades importantes para o nosso 
aprendizado. 

PENDENTE. 

10/11/2020 Objetivos: Trabalhar a participação física nas atividades; estimular interação 
social adequada e habilidades sociais. 
Materiais/Estratégias: Atendimentos em dupla, com pedagogia e música. 
Utilizar lápis aquarela, desenhando no braço da criança, no intuito de fazê-
lo sentir e perceber a situação, realizar trocas, incentivando que ele faça no 
outro também. Utilizar recursos que estimulem a percepção da criança na 
música (brinquedos associados ao objeto que contém na música). 
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Resultado: Anthony foi participativo, esteve presente em todas as 
propostas, não teve recusa e compartilhou sua atenção, precisando de 
mediação nas trocas com o outro, intensas tentativas de busca-lo para a 
interação, com resultados. Permitiu os desenhos em seu braço, 
apresentando estar gostando da situação, com sorrisos e contato visual 
sustentado, interagiu com os objetos da música, permitindo também o 
contato do outro e buscando pela interação. Fez uso de comunicação 
verbal, solicitando uma música que não estava apresentada para ele e que 
nunca havia sido cantada em terapia (Ratinho – Castelo Ratimbum). 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

11/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Cabelo maluco/ Atividade de recorte. 
Objetivos: Estimular o recorte; desenvolver motricidade fina; ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; promover momento de interação e 
aprendizado. 
Desenvolvimento: A atividade consiste em realizar vários rostos na folha 
A 4 com diferentes tipos de cabelo. Cabelo em linha reta zig-zag, 
ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a 
coordenação motora e uso correto da tesoura. Através dessa atividade 
vamos estar ampliando habilidades de uma forma prazerosa. Aguardo o 
retorno de vocês com o resultado dos recortes que fizeram em casa.  

PENDENTE. 

17/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Transferência  
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada; ampliar 
coordenação motora fina e viso motora; desenvolver organização especial. 
Desenvolvimento: A atividade é de Transferência, onde cada usuário deverá 
ter uma jarra grande com liquido e três recipientes menores com diferentes 
marcações. A atividade consiste em colocar o líquido até a marcação, 
cuidando para não ultrapassar. Realizando essa atividade iremos estar 
estimulando a coordenação motora fina, a atenção compartilhada, 
habilidades essas fundamentais para o bom desempenho nas atividades 
escolares. 

PENDENTE. 

23/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Brincando com palitos 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; desenvolver 
atenção sustentada e compartilhada. 
Desenvolvimento: A proposta dessa atividade é estimular a coordenação 
motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou de 
fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos 
iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em 
uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos 
palitos.   PENDENTE 

Objetivo 
Terapêutico 

 

Trabalhar o contato visual, e a participação física nas atividades; estimular 
as funções cognitivas (atenção sustentada e compartilhada, percepção, 
memória); estimular a interação social e habilidades sociais. Adequação 
comportamental (Sentar-se à mesa para realizar atividades, hetero-
agressão, inflexibilidade, atirar objetos ao chão).  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Efraim Henrique dos Santos Pereira 
Data Nascimento: 07/06/2014 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

03/11/2020 Paciente faltou o atendimento 

04/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Coordenação motora  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
desenvolver noção espacial; estimular a atenção sustentada; estimular 
lateralidade. 
Desenvolvimento: Essa é uma atividade de coordenação motora fina, 
onde vocês irão criar vários caminhos e com tamanhas de garrafa pet irão 
realizar o traçado utilizando as duas mãos. Realizando essa atividade 
vamos estar aprimorando várias habilidades importantes para o nosso 
aprendizado. 

PENDENTE. 

10/11/2020 Objetivo: Auxiliar no desenvolvimento cognitivo e funções cognitivas; 
estimular a interação social adequada. 
Materiais/Estratégias: Realizar montagem da torre jenga, estimulando a 
criança a montar junto e também brincar seguida. 
Resultado: Efraim foi muito participativo, não negando a proposta em 
nenhum momento, demonstrou interesse na montagem e na brincadeira. 
Realizou e compreendeu corretamente toda a proposta, realizando 
respostas adequadas as perguntas da terapeuta, em alguns momentos 
demorava um pouco para responder, mas realizava as respostas. Jogou 
corretamente, sendo paciente e persistente, precisou de mediação até 
compreender quais peças poderiam ser retiradas da torre, quando 
compreendeu passou a executar o jogo sozinho, compreendeu a espera da 
vez do outro no jogo. Deu muitas risadas quando a torre caiu, reação 
esperada. Ao final a terapeuta o convidou para brincar de montar casinhas, 
solicitando que ele montasse o muro, Efraim foi resistente, falava que 
ajudaria, porém ficava movendo as peças, arrastando-as na mesa, como 
estereotipia. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

11/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Cabelo maluco/ Atividade de recorte. 
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Objetivos: Estimular o recorte; desenvolver motricidade fina; ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; promover momento de interação e 
aprendizado. 
Desenvolvimento: A atividade consiste em realizar vários rostos na folha A 
4 com diferentes tipos de cabelo. Cabelo em linha reta zig-zag, ondulado, 
essa atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação motora e 
uso correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar ampliando 
habilidades de uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de vocês com o 
resultado dos recortes que fizeram em casa. 

PENDENTE. 

17/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Transferência  
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada; ampliar 
coordenação motora fina e viso motora; desenvolver organização especial. 
Desenvolvimento: A atividade é de Transferência, onde cada usuário deverá 
ter uma jarra grande com liquido e três recipientes menores com diferentes 
marcações. A atividade consiste em colocar o líquido até a marcação, 
cuidando para não ultrapassar. Realizando essa atividade iremos estar 
estimulando a coordenação motora fina, a atenção compartilhada, 
habilidades essas fundamentais para o bom desempenho nas atividades 
escolares. 

PENDENTE. 

23/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Brincando com palitos 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; desenvolver 
atenção sustentada e compartilhada. 
Desenvolvimento: A proposta dessa atividade é estimular a coordenação 
motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou de 
fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos 
iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em 
uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos 
palitos. PENDENTE 

Objetivo 
Terapêutico 

Auxiliar no desenvolvimento cognitivo; trabalhar habilidades sociais, 
interação e atenção compartilhada; estimular funções cognitivas (memória, 
percepção); estimular jogo simbólico, criatividade e imaginação; trabalhar 
auto percepção e inteligência emocional. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Brayan Henrique dos Santos 
Data Nascimento: 03/02/2017 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

03/11/2020 Objetivo: Avaliar processos terapêuticos a serem trabalhados em 
atendimento de psicologia; estabelecer vínculo terapêutico. 
Materiais/Estratégias: Buscar a interação da criança através de brincadeira 
com os copos e peças de legos.  
Resultado: Brayan chegou ao atendimento tranquilo, não apresentou choros 
e birras, sentou-se a mesa quando foi chamado e manteve-se durante todo 
o atendimento. Não compreendeu a brincadeira de colocar as peças no 
copo, porém manteve muito contato ocular e pegou os copos e peças na 
mão. Em um momento sorriu muito, apresentando gargalhadas olhando fixo 
para a terapeuta, deixando a dúvida se algo estava sendo engraçado, ou um 
tempo de latência. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

04/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Coordenação motora  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
desenvolver noção espacial; estimular a atenção sustentada; estimular 
lateralidade. 
Desenvolvimento: Essa é uma atividade de coordenação motora fina, 
onde vocês irão criar vários caminhos e com tamanhas de garrafa pet irão 
realizar o traçado utilizando as duas mãos. Realizando essa atividade 
vamos estar aprimorando várias habilidades importantes para o nosso 
aprendizado. 

PENDENTE. 

10/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Cabelo maluco/ Atividade de recorte. 
Objetivos: Estimular o recorte; desenvolver motricidade fina; ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; promover momento de interação e 
aprendizado. 
Desenvolvimento: A atividade consiste em realizar vários rostos na folha A 
4 com diferentes tipos de cabelo. Cabelo em linha reta zig-zag, ondulado, 
essa atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação motora e 
uso correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar ampliando 
habilidades de uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de vocês com o 
resultado dos recortes que fizeram em casa. 

PENDENTE. 
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17/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Transferência  
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada; ampliar 
coordenação motora fina e viso motora; desenvolver organização especial. 
Desenvolvimento: A atividade é de Transferência, onde cada usuário deverá 
ter uma jarra grande com liquido e três recipientes menores com diferentes 
marcações. A atividade consiste em colocar o líquido até a marcação, 
cuidando para não ultrapassar. Realizando essa atividade iremos estar 
estimulando a coordenação motora fina, a atenção compartilhada, 
habilidades essas fundamentais para o bom desempenho nas atividades 
escolares. 

PENDENTE. 

23/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Brincando com palitos 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; desenvolver 
atenção sustentada e compartilhada. 
Desenvolvimento: A proposta dessa atividade é estimular a coordenação 
motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou de 
fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos 
iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em 
uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos 
palitos.    PENDENTE 

Objetivo 
Terapêutico 

Em processo de avaliação terapêutica. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Daniel de Sena Nunes 
Data Nascimento: 12/07/2015 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

03/11/2020 Objetivo: Trabalhar a interação adequada e as habilidades sociais. 
Materiais/Estratégias: Brincadeira de engenheiro, simular a “compra” de 
uma quantidade de peças específicas e montagem do castelo. 
Resultado: Daniel chegou ao atendimento solicitando brincar com o senhor 
batata, foi orientado que seria outra brincadeira, aceitou sem questionar. 
Realizou a atividade conforme proposta, porém quando foi falado que o 
colega do atendimento anterior também tinha feito, Daniel fez expressão de 
bravo, falando que o do colega era feio, que iria destruir, foi orientado ao 
seu comportamento e que ele também poderia construir, que agora era a 
vez dele. Daniel manteve boa interação com a terapeuta, porém pouca 
atenção sustentada e concentração na atividade proposta. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

04/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Coordenação motora  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
desenvolver noção espacial; estimular a atenção sustentada; estimular 
lateralidade. 
Desenvolvimento: Essa é uma atividade de coordenação motora fina, 
onde vocês irão criar vários caminhos e com tamanhas de garrafa pet irão 
realizar o traçado utilizando as duas mãos. Realizando essa atividade 
vamos estar aprimorando várias habilidades importantes para o nosso 
aprendizado. 

PENDENTE. 

10/11/2020 Objetivo: Trabalhar a interação social adequada e as habilidades sociais; 
estimular as funções cognitivas; estimular a auto percepção e compreensão 
de regras e limites. 
Materiais/Estratégias: Utilizar a montagem da torre Jenga e brincadeira com 
as peças em seguida. Conversa funcional sobre a rotina. 
Resultado: Daniel chegou a sala de atendimento bravo pois uma criança 
havia conversado com ele e foi estimulado a conversar e falar seu nome, 
teve comportamentos aversivos, relatando que o colega era feio e chato. Foi 
orientado sobre este comportamento, demonstrando compreender a 
situação, demonstra muitos comportamentos disruptivos e competitivos 
quando em situações sociais com outras crianças. Realizaram a atividade 
corretamente, Daniel manteve atenção sustentada durante o atendimento e 
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foi participativo, em alguns momentos precisando de mediação para 
retornar sua atenção a proposta. Manteve conversa funcional diante 
perguntas da terapeuta. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

11/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Cabelo maluco/ Atividade de recorte. 
Objetivos: Estimular o recorte; desenvolver motricidade fina; ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; promover momento de interação e 
aprendizado. 
Desenvolvimento: A atividade consiste em realizar vários rostos na folha A 
4 com diferentes tipos de cabelo. Cabelo em linha reta zig-zag, ondulado, 
essa atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação motora e 
uso correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar ampliando 
habilidades de uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de vocês com o 
resultado dos recortes que fizeram em casa. 

PENDENTE. 

17/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Transferência  
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada; ampliar 
coordenação motora fina e viso motora; desenvolver organização especial. 
Desenvolvimento: A atividade é de Transferência, onde cada usuário deverá 
ter uma jarra grande com liquido e três recipientes menores com diferentes 
marcações. A atividade consiste em colocar o líquido até a marcação, 
cuidando para não ultrapassar. Realizando essa atividade iremos estar 
estimulando a coordenação motora fina, a atenção compartilhada, 
habilidades essas fundamentais para o bom desempenho nas atividades 
escolares. 

PENDENTE. 

23/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Brincando com palitos 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; desenvolver 
atenção sustentada e compartilhada. 
Desenvolvimento: A proposta dessa atividade é estimular a coordenação 
motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou de 
fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos 
iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em 
uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos 
palitos.   PENDENTE 

Objetivo 
Terapêutico 

Trabalhar interação adequada e habilidades sociais; estimular funções 
cognitivas; estimular autopercepção e inteligência emocional. Adequação 
comportamental (inflexibilidade), compreensão de regras e limites 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Paulo Henrique Kock Arruda 
Data Nascimento: 30/07/2013 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

03/11/2020 Objetivos: Trabalhar a interação social adequada; estimular funções 

cognitivas (percepção) e brincadeira compartilhada  

Materiais/Estratégias: Utilizar o “brincando de engenheiro”, solicitando que 

antes de montar a criança “compre” os matérias que precisa lhe permitindo 

uma quantidade específica de peças. 

Resultado: Paulo chegou ao atendimento solicitando o brinquedo do 

atendimento anterior, foi orientado que dessa vez seria outro brinquedo, foi 

flexível, aceitou a brincadeira conforme o esperado. Realizou a brincadeira 

compartilhando com a terapeuta sua atenção e demonstrando interesse em 

comunicar-se e brincar com o outro. Paulo foi participativo e interagiu 

adequadamente durante todo o atendimento. 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

04/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Coordenação motora  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
desenvolver noção espacial; estimular a atenção sustentada; estimular 
lateralidade. 
Desenvolvimento: Essa é uma atividade de coordenação motora fina, 
onde vocês irão criar vários caminhos e com tamanhas de garrafa pet irão 
realizar o traçado utilizando as duas mãos. Realizando essa atividade 
vamos estar aprimorando várias habilidades importantes para o nosso 
aprendizado. 

PENDENTE. 

10/11/2020 Objetivo: Trabalhar a interação social adequada e as habilidades sociais; 
estimular a auto percepção e inteligência emocional. 
Materiais/Estratégia: Utilizar a torre jenga, no intuito de realizar a 
montagem funcional com a criança e a brincadeira em seguida. Após o 
termino da brincadeira permitir que a criança explore e proponha uma 
brincadeira com as peças. 
Resultado: Paulo chegou ao atendimento impondo regras, foi orientado pela 
terapeuta que a proposta seria primeiramente o jogo e em seguida ele 
poderia propor uma brincadeira, Paulo aceitou aparentando não gostar 
muito da proposta, para iniciar o jogo a terapeuta propôs decidirem com 
“Pedra, papel, tesoura”, a terapeuta ganhou e iniciou, Paulo resistiu a 
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brincadeira, querendo fazer novamente o Pedra papel tesoura em todas as 
rodadas, sendo orientado da função deste jogo, a terapeuta lhe explicou que 
quando brincasse com outras crianças ele iria fazer somente uma vez para 
decidir quem inicia  jogo e que em seguida poderiam brincar somente dessa 
brincadeira. A criança manteve-se resistente. Não participou do jogo, 
demonstrando dificuldade em compreensão de regras e negociações. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

11/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Cabelo maluco/ Atividade de recorte. 
Objetivos: Estimular o recorte; desenvolver motricidade fina; ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; promover momento de interação e 
aprendizado. 
Desenvolvimento: A atividade consiste em realizar vários rostos na folha A 
4 com diferentes tipos de cabelo. Cabelo em linha reta zig-zag, ondulado, 
essa atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação motora e 
uso correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar ampliando 
habilidades de uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de vocês com o 
resultado dos recortes que fizeram em casa. 

PENDENTE. 

17/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Transferência  
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada; ampliar 
coordenação motora fina e viso motora; desenvolver organização especial. 
Desenvolvimento: A atividade é de Transferência, onde cada usuário deverá 
ter uma jarra grande com liquido e três recipientes menores com diferentes 
marcações. A atividade consiste em colocar o líquido até a marcação, 
cuidando para não ultrapassar. Realizando essa atividade iremos estar 
estimulando a coordenação motora fina, a atenção compartilhada, 
habilidades essas fundamentais para o bom desempenho nas atividades 
escolares. 

PENDENTE. 

23/11/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Brincando com palitos 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; desenvolver 
atenção sustentada e compartilhada. 
Desenvolvimento: A proposta dessa atividade é estimular a coordenação 
motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou de 
fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos 
iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em 
uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos 
palitos.   PENDENTE 

Objetivo 
Terapêutico 

Trabalhar interação adequada e habilidades sociais; estimular funções 
cognitivas; estimular autopercepção e inteligência emocional; estimular 
brincadeira compartilhada e simbólica; estimular compreensão de regras e 
limites. 
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  Associação de Pais e Amigos do Autista 

  Rua São Paulo, n° 470, Estados 

  Balneário Camboriú 

  Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal - Novembro 2020 

Usuário: Samuel Silva de Souza 

Data Nascimento: 10/07/2007 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

02/11/2020   

04/11/2020 

Enviado vídeo da educadora de artes pela plataforma: Cinema (curta metragem). 
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros 
Trabalhar em equipe 
Criar, soltar a imaginação  e aumentar o nível  de desinibição. 
Desenvolvimento: que tal fazer um curta metragem com seu celular? Você será o 
diretor e o roteirista. Convide a família,  escolha o tema, personagens, figurino. 
Pense no que você tem em casa, o que poderá  usar. Para gravar seu vídeo use de 3 

a 5 minutos. Ensaio várias vezes, grave e exiba seu filme. PENDENTE 

09/11/2020 Terapeuta de atestado. 

16/11/2020 

Enviado vídeo da educadora de artes pela plataforma: The voice home Kids. 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. 
Diminuir a desinibição.  
Integrar os participantes no universo da música.  
Beneficiar o desenvolvimento de outras linguagens 
Material: celular. 
Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma música conhecida de 
seu cantor ou cantora favoritos para apresentar posteriormente. A família poderá 

cantar junto. PENDENTE 
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23/11/2020 

Enviado vídeo da educadora de artes pela plataforma: Caça ao tesouro com fotos do 
celular. Objetivos: Encontrar o tesouro escondido,  compartilhando pistas e 
informações com outros participantes.  
Desenvolver a habilidade motora, atenção, concentração, memória, compreensão 
de ordens, associação  de ideias. 
Materiais: celular, caixa de papelão ou baú,  papel sulfite, caneta, tesoura. 
Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um piquenique, um filme, um 
passeio, uma leitura, uma noite temática,  um jogo de tabuleiro,  entre outros... Seja 
criativo. Conversem e cheguem num acordo entre vocês. Pense bem onde irá 
esconder o tesouro. 
Fotografe cada cômodo onde for colocar as dicas/pistas e também o cômodo onde 
está o tesouro.  
Após dada a partida da caça vá mostrando as fotos dos cômodos  onde há dicas. 
Você pode auxiliar na leitura. 
Quando encontrar o tesouro festejam e combinem quando será sua paga. (Dia que 

será  feita a atividade/presente). PENDENTE 

30/11/2020 
Nesta data a equipe clínica está realizando as devolutivas para as famílias referente 
aos atendimentos realizados durante o ano.  

Objetivos 

Estabelecer vínculo terapêutico. Desenvolver a interação e a habilidade social, com 
foco na adequeção de falas e comportamentos. Promover a estimulação cognitiva. 
Desenvolver a autonomia e a independência. 
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AMA LITORAL SC 

  Associação de Pais e Amigos do Autista 

  Rua São Paulo, n° 470, Estados 

  Balneário Camboriú 

  Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal - Novembro 2020 

Usuário: Alana Godoy Silveira 

Data Nascimento: 08/11/2006 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

02/11/2020   

04/11/2020 

Enviado vídeo da educadora de artes pela plataforma: Cinema (curta metragem). 
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros 
Trabalhar em equipe 
Criar, soltar a imaginação  e aumentar o nível  de desinibição. 
Desenvolvimento: que tal fazer um curta metragem com seu celular? Você será o 
diretor e o roteirista. Convide a família,  escolha o tema, personagens, figurino. 
Pense no que você tem em casa, o que poderá  usar. Para gravar seu vídeo use de 3 

a 5 minutos. Ensaio várias vezes, grave e exiba seu filme. REALIZADA 

09/11/2020 Terapeuta de atestado. 

11/11/2020 

Enviado vídeo da educadora de artes pela plataforma: Vídeo Fotos com poses 
criativas.  
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. 
Promover a socialização.  
Estimular a comparação de imagens ajudando na criatividade. 
Materiais: Celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, sofá,  entre outros...  
Desenvolvimento: Através das imagens dos bonecos da cartela imitar algumas 
poses. Vale usar travesseiros, sofá, cadeira, como apoio. Convide seus familiares. 
Enquanto um faz as poses o outro fotografa, depois invertem os papéis. 

REALIZADA 
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16/11/2020 

Enviado vídeo da educadora de artes pela plataforma: The voice home Kids. 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. 
Diminuir a desinibição.  
Integrar os participantes no universo da música.  
Beneficiar o desenvolvimento de outras linguagens 
Material: celular. 
Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma música conhecida de 
seu cantor ou cantora favoritos para apresentar posteriormente. A família poderá 

cantar junto. REALIZADA 

23/11/2020 

Enviado vídeo da educadora de artes pela plataforma: Caça ao tesouro com fotos do 
celular. Objetivos: Encontrar o tesouro escondido,  compartilhando pistas e 
informações com outros participantes.  
Desenvolver a habilidade motora, atenção, concentração, memória, compreensão 
de ordens, associação  de ideias. 
Materiais: celular, caixa de papelão ou baú,  papel sulfite, caneta, tesoura. 
Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um piquenique, um filme, um 
passeio, uma leitura, uma noite temática,  um jogo de tabuleiro,  entre outros... Seja 
criativo. Conversem e cheguem num acordo entre vocês. Pense bem onde irá 
esconder o tesouro. 
Fotografe cada cômodo onde for colocar as dicas/pistas e também o cômodo onde 
está o tesouro.  
Após dada a partida da caça vá mostrando as fotos dos cômodos  onde há dicas. 
Você pode auxiliar na leitura. 
Quando encontrar o tesouro festejam e combinem quando será sua paga. (Dia que 

será  feita a atividade/presente). PENDENTE 

30/11/2020 
Nesta data a equipe clínica está realizando as devolutivas para as famílias referente 
aos atendimentos realizados durante o ano.  

Objetivos 
Estabelecer vínculo terapêutico. Desenvolver habilidades sociais com foco na 
adequação de falas e comportamentos, autocontrole e estimulação cognitiva. 
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AMA LITORAL SC 

  Associação de Pais e Amigos do Autista 

  Rua São Paulo, n° 470, Estados 

  Balneário Camboriú 

  Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal - Novembro 2020 

Usuário: Davi Costa Rocha  

Data Nascimento: 26/03/2015 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

02/11/2020   

04/11/2020 

Vídeo da psicopedagoga enviado pela plataforma: Atividade: Coordenação motora  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; 
Estimular a atenção sustentada; 
Estimular lateralidade. 
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de coordenação 
motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com tamanhas de garrafa pet 
irão realizar o traçado utilizando as duas mãos. Realizando essa atividade vamos 
estar aprimorando várias habilidades importantes para o nosso aprendizado. 

PENDENTE 

09/11/2020 Terapeuta de atestado. 

11/11/2020 

Vídeo da psicopedagoga enviado pela plataforma: ATIVIDADE: Cabelo 
maluco/Atividade de recorte. 
OBJETIVOS: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; Ampliar atenção 
sustentada e compartilhada; Promover momento de interação e aprendizado.  
DESENVOLVIMENTO: No dia de hoje  envio mais uma atividade para vocês realizar ai 
na casa de vocês. A atividade consiste em realizar vários rosto na folha A 4 com 
diferentes tipos de cabelo, cabelo em linha reta, zig-zag, ondulado, essa atividade 
vai estimular o recorte ampliando a coordenação motora e uso correto da tesoura. 
Através dessa atividade vamos estar ampliando habilidades de uma forma 
prazerosa. Aguardo o retorno de vocês com o resultado dos recortes que fizeram 

em casa. PENDENTE 
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16/11/2020 

Vídeo da psicopedagoga enviado pela plataforma: Atividade: Transferência  
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada; 
Ampliar coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver organização especial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade de Transferência, 
onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com líquido e três recipientes 
menores com diferentes marcações. A atividade consiste em colocar o líquido até a 
marcação, cuidando para não ultrapassar. Realizando essa atividade iremos estar 
estimulando a coordenação motora fina, a atenção compartilhada, habilidades essas 

fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. PENDENTE 

23/11/2020 

Vídeo da psicopedagoga enviado pela plataforma: Bricando com palitos. Objetivos: 
Estimular a coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver atenção 
sustentada e compartilhada;  
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade para estimular a 
coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou de 
fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos iniciar a 
nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em uma mão e jogar 

na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos palitos. PENDENTE 

30/11/2020 
Nesta data a equipe clínica está realizando as devolutivas para as famílias referente 
aos atendimentos realizados durante o ano.  

Objetivos 
Estabelecer vínculo terapêutico. Desenvolver a interação e a atenção 
compartilhada, com foco no tempo de espera e adequação de comportamento. 
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AMA LITORAL SC 

  Associação de Pais e Amigos do Autista 

  Rua São Paulo, n° 470, Estados 

  Balneário Camboriú 

  Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal - Novembro 2020 

Usuário: Paulo Alfredo Watanuki Vasconcellos 

Data Nascimento: 24/01/2009 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

02/11/2020   

04/11/2020 

Enviado vídeo da educadora de artes pela plataforma: Cinema (curta metragem). 
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros 
Trabalhar em equipe 
Criar, soltar a imaginação  e aumentar o nível  de desinibição. 
Desenvolvimento: que tal fazer um curta metragem com seu celular? Você será o 
diretor e o roteirista. Convide a família,  escolha o tema, personagens, figurino. 
Pense no que você tem em casa, o que poderá  usar. Para gravar seu vídeo use de 3 

a 5 minutos. Ensaio várias vezes, grave e exiba seu filme. REALIZADA 

09/11/2020 Terapeuta de atestado. 

11/11/2020 

Enviado vídeo da educadora de artes pela plataforma: Vídeo Fotos com poses 
criativas.  
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. 
Promover a socialização.  
Estimular a comparação de imagens ajudando na criatividade. 
Materiais: Celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, sofá,  entre outros...  
Desenvolvimento: Através das imagens dos bonecos da cartela imitar algumas 
poses. Vale usar travesseiros, sofá, cadeira, como apoio. Convide seus familiares. 
Enquanto um faz as poses o outro fotografa, depois invertem os papéis. 

REALIZADA 
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16/11/2020 

Enviado vídeo da educadora de artes pela plataforma: The voice home Kids. 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. 
Diminuir a desinibição.  
Integrar os participantes no universo da música.  
Beneficiar o desenvolvimento de outras linguagens 
Material: celular. 
Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma música conhecida de 
seu cantor ou cantora favoritos para apresentar posteriormente. A família poderá 

cantar junto. REALIZADA 

23/11/2020 

Enviado vídeo da educadora de artes pela plataforma: Caça ao tesouro com fotos do 
celular. Objetivos: Encontrar o tesouro escondido,  compartilhando pistas e 
informações com outros participantes.  
Desenvolver a habilidade motora, atenção, concentração, memória, compreensão 
de ordens, associação  de ideias. 
Materiais: celular, caixa de papelão ou baú,  papel sulfite, caneta, tesoura. 
Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um piquenique, um filme, um 
passeio, uma leitura, uma noite temática,  um jogo de tabuleiro,  entre outros... Seja 
criativo. Conversem e cheguem num acordo entre vocês. Pense bem onde irá 
esconder o tesouro. 
Fotografe cada cômodo onde for colocar as dicas/pistas e também o cômodo onde 
está o tesouro.  
Após dada a partida da caça vá mostrando as fotos dos cômodos  onde há dicas. 
Você pode auxiliar na leitura. 
Quando encontrar o tesouro festejam e combinem quando será sua paga. (Dia que 

será  feita a atividade/presente). PENDENTE 

30/11/2020 
Nesta data a equipe clínica está realizando as devolutivas para as famílias referente 
aos atendimentos realizados durante o ano.  

Objetivos 
Estabelecer vínculo terapêutico. Desenvolver a interação e a habilidade social, com 
foco na adequeção de falas e comportamentos. Promover a estimulação cognitiva. 
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AMA LITORAL SC 

  Associação de Pais e Amigos do Autista 

  Rua São Paulo, n° 470, Estados 

  Balneário Camboriú 

  Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal - Novembro 2020 

Usuário: Pedro Henrique Borges do Amaral 

Data Nascimento: 15/01/2012 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

02/11/2020   

04/11/2020 

Enviado vídeo da educadora de artes pela plataforma: Cinema (curta metragem). 
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros 
Trabalhar em equipe 
Criar, soltar a imaginação  e aumentar o nível  de desinibição. 
Desenvolvimento: que tal fazer um curta metragem com seu celular? Você será o 
diretor e o roteirista. Convide a família,  escolha o tema, personagens, figurino. 
Pense no que você tem em casa, o que poderá  usar. Para gravar seu vídeo use de 3 

a 5 minutos. Ensaio várias vezes, grave e exiba seu filme. PENDENTE 

09/11/2020 Terapeuta de atestado. 

11/11/2020 

Enviado vídeo da educadora de artes pela plataforma: Vídeo Fotos com poses 
criativas.  
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. 
Promover a socialização.  
Estimular a comparação de imagens ajudando na criatividade. 
Materiais: Celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, sofá,  entre outros...  
Desenvolvimento: Através das imagens dos bonecos da cartela imitar algumas 
poses. Vale usar travesseiros, sofá, cadeira, como apoio. Convide seus familiares. 

Enquanto um faz as poses o outro fotografa, depois invertem os papéis. PENDENTE 
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16/11/2020 

Enviado vídeo da educadora de artes pela plataforma: The voice home Kids. 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. 
Diminuir a desinibição.  
Integrar os participantes no universo da música.  
Beneficiar o desenvolvimento de outras linguagens 
Material: celular. 
Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma música conhecida de 
seu cantor ou cantora favoritos para apresentar posteriormente. A família poderá 

cantar junto. PENDENTE 

23/11/2020 

Enviado vídeo da educadora de artes pela plataforma: Caça ao tesouro com fotos do 
celular. Objetivos: Encontrar o tesouro escondido,  compartilhando pistas e 
informações com outros participantes.  
Desenvolver a habilidade motora, atenção, concentração, memória, compreensão 
de ordens, associação  de ideias. 
Materiais: celular, caixa de papelão ou baú,  papel sulfite, caneta, tesoura. 
Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um piquenique, um filme, um 
passeio, uma leitura, uma noite temática,  um jogo de tabuleiro,  entre outros... Seja 
criativo. Conversem e cheguem num acordo entre vocês. Pense bem onde irá 
esconder o tesouro. 
Fotografe cada cômodo onde for colocar as dicas/pistas e também o cômodo onde 
está o tesouro.  
Após dada a partida da caça vá mostrando as fotos dos cômodos  onde há dicas. 
Você pode auxiliar na leitura. 
Quando encontrar o tesouro festejam e combinem quando será sua paga. (Dia que 

será  feita a atividade/presente). PENDENTE 

30/11/2020 
Nesta data a equipe clínica está realizando as devolutivas para as famílias referente 
aos atendimentos realizados durante o ano.  

Objetivos 
Estabelecer vínculo terapêutico. Desenvolver a interação e a habilidade social, com 
foco na adequeção de falas e comportamentos. Promover a estimulação cognitiva. 
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AMA LITORAL SC 

  Associação de Pais e Amigos do Autista 

  Rua São Paulo, n° 470, Estados 

  Balneário Camboriú 

  Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal - Novembro 2020 

Usuário: Jean Carvalho de Camargo 

Data Nascimento: 05/08/2009 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

03/11/2020 
ATENDIMENTO PRESENCIAL Realizada escuta terapeutica, na sequência jogamos 
jogo da memória para trabalhar a interação e a atenção compartilhada. Jean não 
aceita perder, é bastante participativo.  

04/11/2020 

Enviado vídeo da educadora de artes pela plataforma: Cinema (curta metragem). 
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros 
Trabalhar em equipe 
Criar, soltar a imaginação  e aumentar o nível  de desinibição. 
Desenvolvimento: que tal fazer um curta metragem com seu celular? Você será o 
diretor e o roteirista. Convide a família,  escolha o tema, personagens, figurino. 
Pense no que você tem em casa, o que poderá  usar. Para gravar seu vídeo use de 3 

a 5 minutos. Ensaio várias vezes, grave e exiba seu filme. PENDENTE 

10/11/2020 

Enviado vídeo da educadora de artes pela plataforma: Vídeo Fotos com poses 
criativas.  
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. 
Promover a socialização.  
Estimular a comparação de imagens ajudando na criatividade. 
Materiais: Celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, sofá,  entre outros...  
Desenvolvimento: Através das imagens dos bonecos da cartela imitar algumas 
poses. Vale usar travesseiros, sofá, cadeira, como apoio. Convide seus familiares. 

Enquanto um faz as poses o outro fotografa, depois invertem os papéis. PENDENTE 
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17/11/2020 

Enviado vídeo da educadora de artes pela plataforma: The voice home Kids. 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. 
Diminuir a desinibição.  
Integrar os participantes no universo da música.  
Beneficiar o desenvolvimento de outras linguagens 
Material: celular. 
Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma música conhecida de 
seu cantor ou cantora favoritos para apresentar posteriormente. A família poderá 

cantar junto. PENDENTE 

24/11/2020 

Enviado vídeo da educadora de artes pela plataforma: Caça ao tesouro com fotos do 
celular. Objetivos: Encontrar o tesouro escondido,  compartilhando pistas e 
informações com outros participantes.  
Desenvolver a habilidade motora, atenção, concentração, memória, compreensão 
de ordens, associação  de ideias. 
Materiais: celular, caixa de papelão ou baú,  papel sulfite, caneta, tesoura. 
Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um piquenique, um filme, um 
passeio, uma leitura, uma noite temática,  um jogo de tabuleiro,  entre outros... Seja 
criativo. Conversem e cheguem num acordo entre vocês. Pense bem onde irá 
esconder o tesouro. 
Fotografe cada cômodo onde for colocar as dicas/pistas e também o cômodo onde 
está o tesouro.  
Após dada a partida da caça vá mostrando as fotos dos cômodos  onde há dicas. 
Você pode auxiliar na leitura. 
Quando encontrar o tesouro festejam e combinem quando será sua paga. (Dia que 

será  feita a atividade/presente). PENDENTE 

Objetivos 
Estabelecer vínculo terapêutico. Desenvolver a interação e a habilidade social, com 
foco na adequeção de falas e comportamentos. Promover a estimulação cognitiva.  
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AMA LITORAL SC 

  Associação de Pais e Amigos do Autista 

  Rua São Paulo, n° 470, Estados 

  Balneário Camboriú 

  Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal - Novembro 2020 

Usuário: Thayná Gabrielly Lemes Correa 

Data Nascimento: 23/11/2003 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

03/11/2020 

ATENDIMENTO PRESENCIAL Realizamos atividade Sou não Sou, para trabalhar a 
autopercepção, autoconhecimento. Thayná é bastante comunicativa e participatica, 
reconhece suas qualidades, contudo não identifica características que precisam 
desenvolver.  

10/11/2020 

Enviado vídeo da educadora de artes pela plataforma: Vídeo Fotos com poses 
criativas.  
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. 
Promover a socialização.  
Estimular a comparação de imagens ajudando na criatividade. 
Materiais: Celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, sofá,  entre outros...  
Desenvolvimento: Através das imagens dos bonecos da cartela imitar algumas 
poses. Vale usar travesseiros, sofá, cadeira, como apoio. Convide seus familiares. 

Enquanto um faz as poses o outro fotografa, depois invertem os papéis. PENDENTE 

17/11/2020 

Enviado vídeo da educadora de artes pela plataforma: The voice home Kids. 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. 
Diminuir a desinibição.  
Integrar os participantes no universo da música.  
Beneficiar o desenvolvimento de outras linguagens 
Material: celular. 
Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma música conhecida de 
seu cantor ou cantora favoritos para apresentar posteriormente. A família poderá 

cantar junto. PENDENTE 
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24/11/2020 

Enviado vídeo da educadora de artes pela plataforma: Caça ao tesouro com fotos do 
celular. Objetivos: Encontrar o tesouro escondido,  compartilhando pistas e 
informações com outros participantes.  
Desenvolver a habilidade motora, atenção, concentração, memória, compreensão 
de ordens, associação  de ideias. 
Materiais: celular, caixa de papelão ou baú,  papel sulfite, caneta, tesoura. 
Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um piquenique, um filme, um 
passeio, uma leitura, uma noite temática,  um jogo de tabuleiro,  entre outros... Seja 
criativo. Conversem e cheguem num acordo entre vocês. Pense bem onde irá 
esconder o tesouro. 
Fotografe cada cômodo onde for colocar as dicas/pistas e também o cômodo onde 
está o tesouro.  
Após dada a partida da caça vá mostrando as fotos dos cômodos  onde há dicas. 
Você pode auxiliar na leitura. 
Quando encontrar o tesouro festejam e combinem quando será sua paga. (Dia que 

será  feita a atividade/presente). PENDENTE 

Objetivos 

Desenvolver habilidade social, com foco na adequeção de falas e comportamentos. 
Promover o autoconhecimento e a estimulação cognitiva. Desenvolver a autonomia 
e a independência. 
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AMA LITORAL SC 

  Associação de Pais e Amigos do Autista 

  Rua São Paulo, n° 470, Estados 

  Balneário Camboriú 

  Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal - Novembro 2020 

Usuária: Amanda Serpa Chernicoski 

Data Nascimento: 28/05/1988 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

03/11/2020 
ATENDIMENTO PRESENCIAL Realizada escuta terapeutica, Amanda bastante 
comunicativa, trouxe questões de impulsividade e compulsividade, associada a 
ansiedade. Realizado acolhimento e orientação psicológica. 

10/11/2020 

Enviado vídeo da educadora de artes pela plataforma: Vídeo Fotos com poses 
criativas.  
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. 
Promover a socialização.  
Estimular a comparação de imagens ajudando na criatividade. 
Materiais: Celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, sofá,  entre outros...  
Desenvolvimento: Através das imagens dos bonecos da cartela imitar algumas 
poses. Vale usar travesseiros, sofá, cadeira, como apoio. Convide seus familiares. 

Enquanto um faz as poses o outro fotografa, depois invertem os papéis. PENDENTE 

17/11/2020 

Enviado vídeo da educadora de artes pela plataforma: The voice home Kids. 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. 
Diminuir a desinibição.  
Integrar os participantes no universo da música.  
Beneficiar o desenvolvimento de outras linguagens 
Material: celular. 
Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma música conhecida de 
seu cantor ou cantora favoritos para apresentar posteriormente. A família poderá 

cantar junto. PENDENTE 
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24/11/2020 

Enviado vídeo da educadora de artes pela plataforma: Caça ao tesouro com fotos do 
celular. Objetivos: Encontrar o tesouro escondido,  compartilhando pistas e 
informações com outros participantes.  
Desenvolver a habilidade motora, atenção, concentração, memória, compreensão 
de ordens, associação  de ideias. 
Materiais: celular, caixa de papelão ou baú,  papel sulfite, caneta, tesoura. 
Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um piquenique, um filme, um 
passeio, uma leitura, uma noite temática,  um jogo de tabuleiro,  entre outros... Seja 
criativo. Conversem e cheguem num acordo entre vocês. Pense bem onde irá 
esconder o tesouro. 
Fotografe cada cômodo onde for colocar as dicas/pistas e também o cômodo onde 
está o tesouro.  
Após dada a partida da caça vá mostrando as fotos dos cômodos  onde há dicas. 
Você pode auxiliar na leitura. 
Quando encontrar o tesouro festejam e combinem quando será sua paga. (Dia que 

será  feita a atividade/presente). PENDENTE 

25/11/2020 

ATENDIMENTO PRESENCIAL Realizada escuta terapeutica, Amanda apresenta 
bastante dificuldade em relacionamentos sociais/familiares. Realizada orientação 
psicológica. 

Objetivos 
Desenvolver habilidade social, com foco na adequeção de falas e comportamentos. 
Promover a estimulação cognitiva. Desenvolver a autonomia e a independência. 
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AMA LITORAL SC 

  Associação de Pais e Amigos do Autista 

  Rua São Paulo, n° 470, Estados 

  Balneário Camboriú 

  Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal - Novembro 2020 

Usuário: Gabriela Kreisch  

Data Nascimento: 28/03/1998 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

03/11/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL não compareceu 

10/11/2020 

Enviado vídeo da educadora de artes pela plataforma: Vídeo Fotos com poses 
criativas.  
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. 
Promover a socialização.  
Estimular a comparação de imagens ajudando na criatividade. 
Materiais: Celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, sofá,  entre outros...  
Desenvolvimento: Através das imagens dos bonecos da cartela imitar algumas 
poses. Vale usar travesseiros, sofá, cadeira, como apoio. Convide seus familiares. 

Enquanto um faz as poses o outro fotografa, depois invertem os papéis. PENDENTE 

17/11/2020 

Enviado vídeo da educadora de artes pela plataforma: The voice home Kids. 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. 
Diminuir a desinibição.  
Integrar os participantes no universo da música.  
Beneficiar o desenvolvimento de outras linguagens 
Material: celular. 
Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma música conhecida de 
seu cantor ou cantora favoritos para apresentar posteriormente. A família poderá 

cantar junto. PENDENTE 
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24/11/2020 

Enviado vídeo da educadora de artes pela plataforma: Caça ao tesouro com fotos do 
celular. Objetivos: Encontrar o tesouro escondido,  compartilhando pistas e 
informações com outros participantes.  
Desenvolver a habilidade motora, atenção, concentração, memória, compreensão 
de ordens, associação  de ideias. 
Materiais: celular, caixa de papelão ou baú,  papel sulfite, caneta, tesoura. 
Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um piquenique, um filme, um 
passeio, uma leitura, uma noite temática,  um jogo de tabuleiro,  entre outros... Seja 
criativo. Conversem e cheguem num acordo entre vocês. Pense bem onde irá 
esconder o tesouro. 
Fotografe cada cômodo onde for colocar as dicas/pistas e também o cômodo onde 
está o tesouro.  
Após dada a partida da caça vá mostrando as fotos dos cômodos  onde há dicas. 
Você pode auxiliar na leitura. 
Quando encontrar o tesouro festejam e combinem quando será sua paga. (Dia que 

será  feita a atividade/presente). PENDENTE 

Objetivos 
Em processo de vínculo terapêutico. Promover a independência e uma melhor 
qualidade de vida. 
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AMA LITORAL SC 

  Associação de Pais e Amigos do Autista 

  Rua São Paulo, n° 470, Estados 

  Balneário Camboriú 

  Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal - Novembro 2020 

Usuário: Kalel Antunes Ferreira 

Data Nascimento: 27/05/2008 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

03/11/2020 
ATENDIMENTO PRESENCIAL Realizamos a atividade do sou e não sou, para 
autopercepção e autoconhecimento. Kalel é bastante comunicativo e participativo, 
identifica suas qualidades e percebe suas dificuldades. Sugerido pote da calma.  

10/11/2020 

Enviado vídeo da educadora de artes pela plataforma: Vídeo Fotos com poses 
criativas.  
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. 
Promover a socialização.  
Estimular a comparação de imagens ajudando na criatividade. 
Materiais: Celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, sofá,  entre outros...  
Desenvolvimento: Através das imagens dos bonecos da cartela imitar algumas 
poses. Vale usar travesseiros, sofá, cadeira, como apoio. Convide seus familiares. 

Enquanto um faz as poses o outro fotografa, depois invertem os papéis. PENDENTE 

17/11/2020 

Enviado vídeo da educadora de artes pela plataforma: The voice home Kids. 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. 
Diminuir a desinibição.  
Integrar os participantes no universo da música.  
Beneficiar o desenvolvimento de outras linguagens 
Material: celular. 
Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma música conhecida de 
seu cantor ou cantora favoritos para apresentar posteriormente. A família poderá 

cantar junto. PENDENTE 
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24/11/2020 

Enviado vídeo da educadora de artes pela plataforma: Caça ao tesouro com fotos do 
celular. Objetivos: Encontrar o tesouro escondido,  compartilhando pistas e 
informações com outros participantes.  
Desenvolver a habilidade motora, atenção, concentração, memória, compreensão 
de ordens, associação  de ideias. 
Materiais: celular, caixa de papelão ou baú,  papel sulfite, caneta, tesoura. 
Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um piquenique, um filme, um 
passeio, uma leitura, uma noite temática,  um jogo de tabuleiro,  entre outros... Seja 
criativo. Conversem e cheguem num acordo entre vocês. Pense bem onde irá 
esconder o tesouro. 
Fotografe cada cômodo onde for colocar as dicas/pistas e também o cômodo onde 
está o tesouro.  
Após dada a partida da caça vá mostrando as fotos dos cômodos  onde há dicas. 
Você pode auxiliar na leitura. 
Quando encontrar o tesouro festejam e combinem quando será sua paga. (Dia que 

será  feita a atividade/presente). PENDENTE 

Objetivos 
Estabelecer vínculo terapêutico. Desenvolver a interação e a habilidade social, com 
foco na adequeção de falas e comportamentos. Promover a estimulação cognitiva. 
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AMA LITORAL SC 

  Associação de Pais e Amigos do Autista 

  Rua São Paulo, n° 470, Estados 

  Balneário Camboriú 

  Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal - Novembro 2020 

Usuário: Álvaro Felipe de Paula Silva 

Data Nascimento: 21/08/2014 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

04/11/2020 

Enviado vídeo da pedagoga pela plataforma: Atividade: Sem os nossos olhos, não 
conseguimos ver o mundo. 
Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a interpretação 
cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão responsável pela visão e sua 
importância em nossas vidas. 
Material/estrategia: uma tampa de caixa de papelão e  canetinha. 
Execução: No vídeo explico a necessidade da visão e  o órgão responsável. Após a 
família terá que fazer dois furos na caixa, para as crianças colocarem as mãos e 
desta forma os pais pediram para as crianças desenharem os olhos, o nariz e a boca. 
Logo após mostrar para a criança como ficou o seu desenho. É importante que a 
criança perceba que sem enxergarmos é difícil identificarmos os lugares certinho 
dos órgãos. Que precisamos enxergar, ver as coisas para podermos identificá-las. 

PENDENTE 

05/11/2020 

ATENDIMENTO PRESENCIAL Álvaro chegou ao atendimento querendo brincar 
com os brinquedos da sala, fizemos os combinados, aceitou. Brincamos com a 
atividade do engenheiro de montar as pecinhas das casas. Álvaro apresenta 
dificuldade de iniciativa e criatividade, contudo mantem atenção compartilhada e 
realiza atividade com funcionalidade. Ao receber estímulos responde bem e 
consegue desenvolver melhor a criatividade. 
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12/11/2020 

Enviado vídeo da pedagoga pela plataforma: Identificando no nosso dia a dia a 
forma geometrica quadrado. 
Objetivo: identificar que as formas geométricas estão presentes no ambiente a qual 
vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; Identificar e nomear a forma 
geometrica( quadrado), percebendo suas características.  
Material/estrategia: objetos da casa que possuem a forda geométrica quadrado. 
Atividade: pedir para a criança identificar objetos em seu lar que lembrem a forma 

geométrica quadrado. PENDENTE 

19/11/2020 

Enviado vídeo da pedagoa pela plataforma: Identificado a forma geometrica círculo 
no nosso dia a dia.  
Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no ambiente a 
qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e nomear a forma 
geometrica (circulo), percebendo suas características.  
Material/ estrategia: identificar objetos da casa que possuem a forma geométrica 
circulo. 
Atividade: com o auxílio de um adulto, identificar, reconhecer objetos, alimentos em 

seu lar que lembrem a forma geométrica círculo. PENDENTE 

26/11/2020 

Enviado vídeo da pedagoga pela plataforma: Dobradura chapéu do soldado 
Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no ambiente a 
qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e nomear a forma 
geométrica (triângulo), percebendo suas características.  
Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal 
Atividade: A proposta é que a criança perceba que as formas geométricas fazem 
parte do nosso dia a dia e que identifiquem objetos em sua casa que tenham a 
forma geométrica triângulo. Após iremos fazer uma dobradura do chapéu do 

soldado com a folha sulfite ou folha de jornal/revista. PENDENTE 

Objetivos 

Estabelecer vínculo terapêutico. Desenvolver a interação e a habilidade social, com 
foco na adequação de comportamentos (sentimentos e emoções). Promover a 
estimulação cognitiva. 
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AMA LITORAL SC 

  Associação de Pais e Amigos do Autista 

  Rua São Paulo, n° 470, Estados 

  Balneário Camboriú 

  Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal - Novembro 2020 

Usuário: Gabriel Zanchieta Borges 

Data Nascimento: 11/12/2008 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

04/11/2020 

Enviado vídeo da educadora de artes pela plataforma: Cinema (curta metragem). 
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros 
Trabalhar em equipe 
Criar, soltar a imaginação  e aumentar o nível  de desinibição. 
Desenvolvimento: que tal fazer um curta metragem com seu celular? Você será o 
diretor e o roteirista. Convide a família,  escolha o tema, personagens, figurino. 
Pense no que você tem em casa, o que poderá  usar. Para gravar seu vídeo use de 3 

a 5 minutos. Ensaio várias vezes, grave e exiba seu filme. PENDENTE 

05/11/2020 

ATENDIMENTO PRESENCIAL Gabriel é bastante desatento, ao entrar na sala 
derrubou diversas peças que estavam expostas pelo chão. Sempre pede para brincar 
com o Lego. Retomamos os combinados dos atendimentos. Fizemos a atividade sou 
e não sou para trabalhar a autopercepção e o autoconhecimento. Gabriel identifica 
diversas características, trazendo bastante questões de autoestima. 

19/11/2020 

Enviado vídeo da educadora de artes pela plataforma: The voice home Kids. 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. 
Diminuir a desinibição.  
Integrar os participantes no universo da música.  
Beneficiar o desenvolvimento de outras linguagens 
Material: celular. 
Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma música conhecida de 
seu cantor ou cantora favoritos para apresentar posteriormente. A família poderá 

cantar junto. PENDENTE 
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26/11/2020 

Enviado vídeo da educadora de artes pela plataforma: Caça ao tesouro com fotos do 
celular. Objetivos: Encontrar o tesouro escondido,  compartilhando pistas e 
informações com outros participantes.  
Desenvolver a habilidade motora, atenção, concentração, memória, compreensão 
de ordens, associação  de ideias. 
Materiais: celular, caixa de papelão ou baú,  papel sulfite, caneta, tesoura. 
Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um piquenique, um filme, um 
passeio, uma leitura, uma noite temática,  um jogo de tabuleiro,  entre outros... Seja 
criativo. Conversem e cheguem num acordo entre vocês. Pense bem onde irá 
esconder o tesouro. 
Fotografe cada cômodo onde for colocar as dicas/pistas e também o cômodo onde 
está o tesouro.  
Após dada a partida da caça vá mostrando as fotos dos cômodos  onde há dicas. 
Você pode auxiliar na leitura. 
Quando encontrar o tesouro festejam e combinem quando será sua paga. (Dia que 

será  feita a atividade/presente). PENDENTE 

Objetivos 
Estabelecer vínculo terapêutico. Desenvolver a interação e a habilidade social, com 
foco na adequeção de falas e comportamentos. Promover a estimulação cognitiva. 
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Relatório Mensal - Novembro 2020 

Usuário: Guilherme Cavalheiro Santos 

Data Nascimento: 10/04/2009 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

04/11/2020 

Enviado vídeo da educadora de artes pela plataforma: Cinema (curta metragem). 
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros 
Trabalhar em equipe 
Criar, soltar a imaginação  e aumentar o nível  de desinibição. 
Desenvolvimento: que tal fazer um curta metragem com seu celular? Você será o 
diretor e o roteirista. Convide a família,  escolha o tema, personagens, figurino. 
Pense no que você tem em casa, o que poderá  usar. Para gravar seu vídeo use de 3 

a 5 minutos. Ensaio várias vezes, grave e exiba seu filme. PENDENTE 

05/11/2020 

ATENDIMENTO PRESENCIAL Realizada atividade do Sou não sou para 
autopercepção e autoconhecimento. Guilherme é bastate participativo, apresenta 
boa compreensão, identifica as características, boas, ruins e as que necessitam 
melhorar. Trouxe algumas questões sobre autoestima. 

12/11/2020 

Enviado vídeo da educadora de artes pela plataforma: Fotos com poses criativas. 
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. 
Promover a socialização.  

Estimular a comparação de imagens ajudando na criatividade. PENDENTE 
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19/11/2020 

Enviado vídeo da educadora de artes pela plataforma: The voice home Kids. 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. 
Diminuir a desinibição.  
Integrar os participantes no universo da música.  
Beneficiar o desenvolvimento de outras linguagens 
Material: celular. 
Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma música conhecida de 
seu cantor ou cantora favoritos para apresentar posteriormente. A família poderá 

cantar junto. PENDENTE 

26/11/2020 

Enviado vídeo da educadora de artes pela plataforma: Caça ao tesouro com fotos do 
celular. Objetivos: Encontrar o tesouro escondido,  compartilhando pistas e 
informações com outros participantes.  
Desenvolver a habilidade motora, atenção, concentração, memória, compreensão 
de ordens, associação  de ideias. 
Materiais: celular, caixa de papelão ou baú,  papel sulfite, caneta, tesoura. 
Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um piquenique, um filme, um 
passeio, uma leitura, uma noite temática,  um jogo de tabuleiro,  entre outros... Seja 
criativo. Conversem e cheguem num acordo entre vocês. Pense bem onde irá 
esconder o tesouro. 
Fotografe cada cômodo onde for colocar as dicas/pistas e também o cômodo onde 
está o tesouro.  
Após dada a partida da caça vá mostrando as fotos dos cômodos  onde há dicas. 
Você pode auxiliar na leitura. 
Quando encontrar o tesouro festejam e combinem quando será sua paga. (Dia que 

será  feita a atividade/presente). PENDENTE 

Objetivos 
Desenvolver habilidade social, com foco na adequeção de falas e comportamentos. 
Promover a estimulação cognitiva.  
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  Associação de Pais e Amigos do Autista 

  Rua São Paulo, n° 470, Estados 

  Balneário Camboriú 

  Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal - Novembro 2020 

Usuário: Lauro Marcos Pipper Junior 

Data Nascimento: 06/11/2009 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

04/11/2020 

Enviado vídeo da educadora de artes pela plataforma: Cinema (curta metragem). 
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros 
Trabalhar em equipe 
Criar, soltar a imaginação  e aumentar o nível  de desinibição. 
Desenvolvimento: que tal fazer um curta metragem com seu celular? Você será o 
diretor e o roteirista. Convide a família,  escolha o tema, personagens, figurino. 
Pense no que você tem em casa, o que poderá  usar. Para gravar seu vídeo use de 3 

a 5 minutos. Ensaio várias vezes, grave e exiba seu filme. PENDENTE 

05/11/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL não compareceu 

12/11/2020 

Enviado vídeo da educadora de artes pela plataforma: Fotos com poses criativas. 
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. 
Promover a socialização.  

Estimular a comparação de imagens ajudando na criatividade. PENDENTE 

19/11/2020 

Enviado vídeo da educadora de artes pela plataforma: The voice home Kids. 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. 
Diminuir a desinibição.  
Integrar os participantes no universo da música.  
Beneficiar o desenvolvimento de outras linguagens 
Material: celular. 
Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma música conhecida de 
seu cantor ou cantora favoritos para apresentar posteriormente. A família poderá 

cantar junto. PENDENTE 
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26/11/2020 

Enviado vídeo da educadora de artes pela plataforma: Caça ao tesouro com fotos do 
celular. Objetivos: Encontrar o tesouro escondido,  compartilhando pistas e 
informações com outros participantes.  
Desenvolver a habilidade motora, atenção, concentração, memória, compreensão 
de ordens, associação  de ideias. 
Materiais: celular, caixa de papelão ou baú,  papel sulfite, caneta, tesoura. 
Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um piquenique, um filme, um 
passeio, uma leitura, uma noite temática,  um jogo de tabuleiro,  entre outros... Seja 
criativo. Conversem e cheguem num acordo entre vocês. Pense bem onde irá 
esconder o tesouro. 
Fotografe cada cômodo onde for colocar as dicas/pistas e também o cômodo onde 
está o tesouro.  
Após dada a partida da caça vá mostrando as fotos dos cômodos  onde há dicas. 
Você pode auxiliar na leitura. 
Quando encontrar o tesouro festejam e combinem quando será sua paga. (Dia que 

será  feita a atividade/presente). PENDENTE 

Objetivos 
Estabelecer vínculo terapêutico. Desenvolver a interação e a habilidade social, com 
foco na adequeção de falas e comportamentos. Promover a estimulação cognitiva. 
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AMA LITORAL SC 

  Associação de Pais e Amigos do Autista 

  Rua São Paulo, n° 470, Estados 

  Balneário Camboriú 

  Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal - Novembro 2020 

Usuário: Miguel dos Santos Alves Nogueira 

Data Nascimento: 05/02/2013 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

04/11/2020 

Vídeo da psicopedagoga enviado pela plataforma: Atividade: Coordenação motora  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; 
Estimular a atenção sustentada; 
Estimular lateralidade. 
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de coordenação 
motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com tamanhas de garrafa pet 
irão realizar o traçado utilizando as duas mãos. Realizando essa atividade vamos 
estar aprimorando várias habilidades importantes para o nosso aprendizado. 

PENDENTE 

05/11/2020 

ATENDIMENTO PRESENCIAL Miguel, é bastante comunicativo e participativo. 
Montamos as peças do engenheiro, para estimular a criatividade e a resolução de 
problemas. Montamos um bairro, com casas, escolas, igreja, bombeiro, etc. Miguel 
mantém atenção compartilhada e apresenta boa criatividade. 
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12/11/2020 

Vídeo da psicopedagoga enviado pela plataforma: ATIVIDADE: Cabelo 
maluco/Atividade de recorte. 
OBJETIVOS: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; Ampliar atenção 
sustentada e compartilhada; Promover momento de interação e aprendizado.  
DESENVOLVIMENTO: No dia de hoje  envio mais uma atividade para vocês realizar ai 
na casa de vocês. A atividade consiste em realizar vários rosto na folha A 4 com 
diferentes tipos de cabelo, cabelo em linha reta, zig-zag, ondulado, essa atividade 
vai estimular o recorte ampliando a coordenação motora e uso correto da tesoura. 
Através dessa atividade vamos estar ampliando habilidades de uma forma 
prazerosa. Aguardo o retorno de vocês com o resultado dos recortes que fizeram 

em casa. PENDENTE 

19/11/2020 

Vídeo da psicopedagoga enviado pela plataforma: Atividade: Transferência  
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada; 
Ampliar coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver organização especial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade de Transferência, 
onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com líquido e três recipientes 
menores com diferentes marcações. A atividade consiste em colocar o líquido até a 
marcação, cuidando para não ultrapassar. Realizando essa atividade iremos estar 
estimulando a coordenação motora fina, a atenção compartilhada, habilidades essas 

fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. PENDENTE 

26/11/2020 

Vídeo da psicopedagoga enviado pela plataforma: Bricando com palitos. Objetivos: 
Estimular a coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver atenção 
sustentada e compartilhada;  
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade para estimular a 
coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou de 
fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos iniciar a 
nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em uma mão e jogar 

na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos palitos. PENDENTE 

Objetivos 
Desenvolver a interação e a habilidade social, com foco na adequeção de falas e 
comportamentos. Promover a estimulação cognitiva. 
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AMA LITORAL SC 

  Associação de Pais e Amigos do Autista 

  Rua São Paulo, n° 470, Estados 

  Balneário Camboriú 

  Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal - Novembro 2020 

Usuário: Gabriel Fernandes Prim 

Data Nascimento: 08/05/2016 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

04/11/2020 

Enviado vídeo da pedagoga pela plataforma: Atividade: Sem os nossos olhos, não 
conseguimos ver o mundo. 
Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a interpretação 
cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão responsável pela visão e sua 
importância em nossas vidas. 
Material/estrategia: uma tampa de caixa de papelão e  canetinha. 
Execução: No vídeo explico a necessidade da visão e  o órgão responsável. Após a 
família terá que fazer dois furos na caixa, para as crianças colocarem as mãos e 
desta forma os pais pediram para as crianças desenharem os olhos, o nariz e a boca. 
Logo após mostrar para a criança como ficou o seu desenho. É importante que a 
criança perceba que sem enxergarmos é difícil identificarmos os lugares certinho 
dos órgãos. Que precisamos enxergar, ver as coisas para podermos identificá-las. 

PENDENTE 

05/11/2020 

ATENDIMENTO PRESENCIAL Gabriel entra na sala não da atenção nenhuma para 
a cidade montada no chão da sala, passa por cima, pegou os carrinhos e derrubou 
todas as peças, não mantem atenção compartilhada, apresenta foco restrito em 
carrinhos e robô, apresenta hiperatividade e dificuldade em identificar sentimentos 
e emoções.  

12/11/2020 

Enviado vídeo da pedagoga pela plataforma: Identificando no nosso dia a dia a 
forma geometrica quadrado. 
Objetivo: identificar que as formas geométricas estão presentes no ambiente a qual 
vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; Identificar e nomear a forma 
geometrica( quadrado), percebendo suas características.  
Material/estrategia: objetos da casa que possuem a forda geométrica quadrado. 
Atividade: pedir para a criança identificar objetos em seu lar que lembrem a forma 

geométrica quadrado. PENDENTE 
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19/11/2020 

Enviado vídeo da pedagoa pela plataforma: Identificado a forma geometrica círculo 
no nosso dia a dia.  
Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no ambiente a 
qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e nomear a forma 
geometrica (circulo), percebendo suas características.  
Material/ estrategia: identificar objetos da casa que possuem a forma geométrica 
circulo. 
Atividade: com o auxílio de um adulto, identificar, reconhecer objetos, alimentos em 

seu lar que lembrem a forma geométrica círculo. PENDENTE 

26/11/2020 

Enviado vídeo da pedagoga pela plataforma: Dobradura chapéu do soldado 
Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no ambiente a 
qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e nomear a forma 
geométrica (triângulo), percebendo suas características.  
Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal 
Atividade: A proposta é que a criança perceba que as formas geométricas fazem 
parte do nosso dia a dia e que identifiquem objetos em sua casa que tenham a 
forma geométrica triângulo. Após iremos fazer uma dobradura do chapéu do 

soldado com a folha sulfite ou folha de jornal/revista. PENDENTE 

Objetivos 
Estabelecer vínculo terapêutico. Desenvolver a interação e a atenção 
compartilhada, com foco na adequação de comportamento. 
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AMA LITORAL SC 

  Associação de Pais e Amigos do Autista 

  Rua São Paulo, n° 470, Estados 

  Balneário Camboriú 

  Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal - Novembro 2020 

Usuário: Lucas Norberto Campos 

Data Nascimento: 04/09/1998 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

04/11/2020 

Enviado vídeo da educadora de artes pela plataforma: Cinema (curta metragem). 
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros 
Trabalhar em equipe 
Criar, soltar a imaginação  e aumentar o nível  de desinibição. 
Desenvolvimento: que tal fazer um curta metragem com seu celular? Você será o 
diretor e o roteirista. Convide a família,  escolha o tema, personagens, figurino. 
Pense no que você tem em casa, o que poderá  usar. Para gravar seu vídeo use de 3 

a 5 minutos. Ensaio várias vezes, grave e exiba seu filme. PENDENTE 

06/11/2020 

ATENDIMENTO PRESENCIAL Realizamos alguns desenhos para avaliar questões 
cognitivas, Lucas não desenhou nada com funcionalidade, fez diversos rabiscos, não 
soube fazer a imitação. Diversos momentos disperso apresentando esterotipia vocal 
e motora. 

20/11/2020 

Enviado vídeo da educadora de artes pela plataforma: The voice home Kids. 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. 
Diminuir a desinibição.  
Integrar os participantes no universo da música.  
Beneficiar o desenvolvimento de outras linguagens 
Material: celular. 
Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma música conhecida de 
seu cantor ou cantora favoritos para apresentar posteriormente. A família poderá 

cantar junto. PENDENTE 
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25/11/2020 

Enviado vídeo da educadora de artes pela plataforma: Caça ao tesouro com fotos do 
celular. Objetivos: Encontrar o tesouro escondido,  compartilhando pistas e 
informações com outros participantes.  
Desenvolver a habilidade motora, atenção, concentração, memória, compreensão 
de ordens, associação  de ideias. 
Materiais: celular, caixa de papelão ou baú,  papel sulfite, caneta, tesoura. 
Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um piquenique, um filme, um 
passeio, uma leitura, uma noite temática,  um jogo de tabuleiro,  entre outros... Seja 
criativo. Conversem e cheguem num acordo entre vocês. Pense bem onde irá 
esconder o tesouro. 
Fotografe cada cômodo onde for colocar as dicas/pistas e também o cômodo onde 
está o tesouro.  
Após dada a partida da caça vá mostrando as fotos dos cômodos  onde há dicas. 
Você pode auxiliar na leitura. 
Quando encontrar o tesouro festejam e combinem quando será sua paga. (Dia que 

será  feita a atividade/presente). PENDENTE 

27/11/2020 Nesta data a equipe clínica está realizando as devolutivas para as famílias referente 
aos atendimentos realizados durante o ano.  

Objetivos 
Desenvolver a interação e a habilidade social, com foco na adequeção de falas e 
comportamentos. Promover a estimulação cognitiva. 
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  Associação de Pais e Amigos do Autista 

  Rua São Paulo, n° 470, Estados 

  Balneário Camboriú 

  Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal - Novembro 2020 

Usuário: Igor dos Santos Migliorini 

Data Nascimento: 09/06/2003 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

04/11/2020 

Enviado vídeo da educadora de artes pela plataforma: Cinema (curta metragem). 
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros 
Trabalhar em equipe 
Criar, soltar a imaginação  e aumentar o nível  de desinibição. 
Desenvolvimento: que tal fazer um curta metragem com seu celular? Você será o 
diretor e o roteirista. Convide a família,  escolha o tema, personagens, figurino. 
Pense no que você tem em casa, o que poderá  usar. Para gravar seu vídeo use de 3 

a 5 minutos. Ensaio várias vezes, grave e exiba seu filme. PENDENTE 

06/11/2020 

ATENDIMENTO PRESENCIAL Realizamos atividade do sou não sou para 
autopercepção e autoconhecimento. Igor reconhece diversas características, mas 
não identifica as que necessitam mudar/desenvolver/melhorar. Bastante 
comunidativo e participativo. Apresenta certa dificuldade de relacionar as 
informações. 

13/11/2020 

Enviado vídeo da educadora de artes pela plataforma: The voice home Kids. 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. 
Diminuir a desinibição.  
Integrar os participantes no universo da música.  
Beneficiar o desenvolvimento de outras linguagens 
Material: celular. 
Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma música conhecida de 
seu cantor ou cantora favoritos para apresentar posteriormente. A família poderá 

cantar junto. PENDENTE 
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20/11/2020 

Enviado vídeo da educadora de artes pela plataforma: Caça ao tesouro com fotos do 
celular. Objetivos: Encontrar o tesouro escondido,  compartilhando pistas e 
informações com outros participantes.  
Desenvolver a habilidade motora, atenção, concentração, memória, compreensão 
de ordens, associação  de ideias. 
Materiais: celular, caixa de papelão ou baú,  papel sulfite, caneta, tesoura. 
Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um piquenique, um filme, um 
passeio, uma leitura, uma noite temática,  um jogo de tabuleiro,  entre outros... Seja 
criativo. Conversem e cheguem num acordo entre vocês. Pense bem onde irá 
esconder o tesouro. 
Fotografe cada cômodo onde for colocar as dicas/pistas e também o cômodo onde 
está o tesouro.  
Após dada a partida da caça vá mostrando as fotos dos cômodos  onde há dicas. 
Você pode auxiliar na leitura. 
Quando encontrar o tesouro festejam e combinem quando será sua paga. (Dia que 

será  feita a atividade/presente). PENDENTE 

27/11/2020 Nesta data a equipe clínica está realizando as devolutivas para as famílias referente 
aos atendimentos realizados durante o ano.  

Objetivos 
Desenvolver a interação e a habilidade social, com foco na adequeção de falas. 
Promover a estimulação cognitiva. Desenvolver a autonomia e a independência. 
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  Associação de Pais e Amigos do Autista 

  Rua São Paulo, n° 470, Estados 

  Balneário Camboriú 

  Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal - Novembro 2020 

Usuário: Lino Carlos Franzoi Junior 

Data Nascimento: 27/03/1990 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

04/11/2020 

Enviado vídeo da educadora de artes pela plataforma: Cinema (curta metragem). 
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros 
Trabalhar em equipe 
Criar, soltar a imaginação  e aumentar o nível  de desinibição. 
Desenvolvimento: que tal fazer um curta metragem com seu celular? Você será o 
diretor e o roteirista. Convide a família,  escolha o tema, personagens, figurino. 
Pense no que você tem em casa, o que poderá  usar. Para gravar seu vídeo use de 3 

a 5 minutos. Ensaio várias vezes, grave e exiba seu filme. PENDENTE 

06/11/2020 

ATENDIMENTO PRESENCIAL Realizado atendimento em dupla com a 
Fonoaudióloga Monique. Realizamos atividade da máscara para desenvolver a 
criatividade e atividade de organização em prática. Junior, bastante participativo, 
apresenta boa compreensão.  

13/11/2020 

Enviado vídeo da educadora de artes pela plataforma: Fotos com poses criativas. 
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. 
Promover a socialização.  

Estimular a comparação de imagens ajudando na criatividade. PENDENTE 
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20/11/2020 

Enviado vídeo da educadora de artes pela plataforma: The voice home Kids. 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. 
Diminuir a desinibição.  
Integrar os participantes no universo da música.  
Beneficiar o desenvolvimento de outras linguagens 
Material: celular. 
Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma música conhecida de 
seu cantor ou cantora favoritos para apresentar posteriormente. A família poderá 

cantar junto. PENDENTE 

25/11/2020 

Enviado vídeo da educadora de artes pela plataforma: Caça ao tesouro com fotos do 
celular. Objetivos: Encontrar o tesouro escondido,  compartilhando pistas e 
informações com outros participantes.  
Desenvolver a habilidade motora, atenção, concentração, memória, compreensão 
de ordens, associação  de ideias. 
Materiais: celular, caixa de papelão ou baú,  papel sulfite, caneta, tesoura. 
Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um piquenique, um filme, um 
passeio, uma leitura, uma noite temática,  um jogo de tabuleiro,  entre outros... Seja 
criativo. Conversem e cheguem num acordo entre vocês. Pense bem onde irá 
esconder o tesouro. 
Fotografe cada cômodo onde for colocar as dicas/pistas e também o cômodo onde 
está o tesouro.  
Após dada a partida da caça vá mostrando as fotos dos cômodos  onde há dicas. 
Você pode auxiliar na leitura. 
Quando encontrar o tesouro festejam e combinem quando será sua paga. (Dia que 

será  feita a atividade/presente). PENDENTE 

27/11/2020 Nesta data a equipe clínica está realizando as devolutivas para as famílias referente 
aos atendimentos realizados durante o ano.  

Objetivos Desenvolver a interação e a habilidade social. Promover a estimulação cognitiva. 
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Tamyres Mees Espindola 

Psicóloga AMA Litoral-SC 
 

 

 
  

 

AMA LITORAL SC 

  Associação de Pais e Amigos do Autista 

  Rua São Paulo, n° 470, Estados 

  Balneário Camboriú 

  Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal - Novembro 2020 

Usuário: Daniel Niclevisk de Oliveira Gonçalves 

Data Nascimento: 25/01/2006 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

04/11/2020 

Enviado vídeo da educadora de artes pela plataforma: Cinema (curta metragem). 
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros 
Trabalhar em equipe 
Criar, soltar a imaginação  e aumentar o nível  de desinibição. 
Desenvolvimento: que tal fazer um curta metragem com seu celular? Você será o 
diretor e o roteirista. Convide a família,  escolha o tema, personagens, figurino. 
Pense no que você tem em casa, o que poderá  usar. Para gravar seu vídeo use de 3 

a 5 minutos. Ensaio várias vezes, grave e exiba seu filme. PENDENTE 

06/11/2020 

ATENDIMENTO PRESENCIAL Realizada escuta terapêutica, Daniel se encontra 
bastante ativo, trabalhando, fazendo academia, apresenta uma melhora na 
autoestima. Realizamos a atividade do Sou e não sou, para autopercepção e 
autoconhecimento. Identifica suas características porém não reconhece que é 
possivel melhorar. 

13/11/2020 

Enviado vídeo da educadora de artes pela plataforma: Fotos com poses criativas. 
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. 
Promover a socialização.  

Estimular a comparação de imagens ajudando na criatividade. PENDENTE 
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____________________________________ 

Tamyres Mees Espindola 

Psicóloga AMA Litoral-SC 
 

20/11/2020 

Enviado vídeo da educadora de artes pela plataforma: The voice home Kids. 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. 
Diminuir a desinibição.  
Integrar os participantes no universo da música.  
Beneficiar o desenvolvimento de outras linguagens 
Material: celular. 
Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma música conhecida de 
seu cantor ou cantora favoritos para apresentar posteriormente. A família poderá 

cantar junto. PENDENTE 

25/11/2020 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 
Realizado atendimento presencial Daniel, está pouco comunicativo, realizada 
escuta, e orientação das atividades da plataforma. Enviado vídeo da educadora de 
artes pela plataforma: Caça ao tesouro com fotos do celular. Objetivos: Encontrar o 
tesouro escondido,  compartilhando pistas e informações com outros participantes.  
Desenvolver a habilidade motora, atenção, concentração, memória, compreensão 
de ordens, associação  de ideias. 
Materiais: celular, caixa de papelão ou baú,  papel sulfite, caneta, tesoura. 
Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um piquenique, um filme, um 
passeio, uma leitura, uma noite temática,  um jogo de tabuleiro,  entre outros... Seja 
criativo. Conversem e cheguem num acordo entre vocês. Pense bem onde irá 
esconder o tesouro. 
Fotografe cada cômodo onde for colocar as dicas/pistas e também o cômodo onde 
está o tesouro.  
Após dada a partida da caça vá mostrando as fotos dos cômodos  onde há dicas. 
Você pode auxiliar na leitura. 
Quando encontrar o tesouro festejam e combinem quando será sua paga. (Dia que 
será  feita a atividade/presente).  
 

27/11/2020 Nesta data a equipe clínica está realizando as devolutivas para as famílias referente 
aos atendimentos realizados durante o ano.  

Objetivos 

Desenvolver a interação e a habilidade social, com foco na adequeção de falas e 
comportamentos. Promover a estimulação cognitiva. Desenvolver a autonomia e a 
independência. 
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Tamyres Mees Espindola 

Psicóloga AMA Litoral-SC 
 

 
  

 

AMA LITORAL SC 

  Associação de Pais e Amigos do Autista 

  Rua São Paulo, n° 470, Estados 

  Balneário Camboriú 

  Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal - Novembro 2020 

Usuário: Nátaly Mayara Reicherdt 

Data Nascimento: 27/05/2002 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

04/11/2020 

Enviado vídeo da educadora de artes pela plataforma: Cinema (curta metragem). 
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros 
Trabalhar em equipe 
Criar, soltar a imaginação  e aumentar o nível  de desinibição. 
Desenvolvimento: que tal fazer um curta metragem com seu celular? Você será o 
diretor e o roteirista. Convide a família,  escolha o tema, personagens, figurino. 
Pense no que você tem em casa, o que poderá  usar. Para gravar seu vídeo use de 3 

a 5 minutos. Ensaio várias vezes, grave e exiba seu filme. PENDENTE 

06/11/2020 

ATENDIMENTO PRESENCIAL Realizada atividade sou não sou, para 
autopercepção e autoconhecimento. Trabalhamos questões de habilidades sociais. 
Nataly reconhece suas características. Apresenta boa compreensão, bastaante 
participativa e comunicativa. Trabalhamos empatia. 

13/11/2020 

Enviado vídeo da educadora de artes pela plataforma: Fotos com poses criativas. 
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. 
Promover a socialização.  

Estimular a comparação de imagens ajudando na criatividade. PENDENTE 
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____________________________________ 

Tamyres Mees Espindola 

Psicóloga AMA Litoral-SC 
 

20/11/2020 

Enviado vídeo da educadora de artes pela plataforma: The voice home Kids. 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. 
Diminuir a desinibição.  
Integrar os participantes no universo da música.  
Beneficiar o desenvolvimento de outras linguagens 
Material: celular. 
Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma música conhecida de 
seu cantor ou cantora favoritos para apresentar posteriormente. A família poderá 

cantar junto. PENDENTE 

25/11/2020 

Enviado vídeo da educadora de artes pela plataforma: Caça ao tesouro com fotos do 
celular. Objetivos: Encontrar o tesouro escondido,  compartilhando pistas e 
informações com outros participantes.  
Desenvolver a habilidade motora, atenção, concentração, memória, compreensão 
de ordens, associação  de ideias. 
Materiais: celular, caixa de papelão ou baú,  papel sulfite, caneta, tesoura. 
Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um piquenique, um filme, um 
passeio, uma leitura, uma noite temática,  um jogo de tabuleiro,  entre outros... Seja 
criativo. Conversem e cheguem num acordo entre vocês. Pense bem onde irá 
esconder o tesouro. 
Fotografe cada cômodo onde for colocar as dicas/pistas e também o cômodo onde 
está o tesouro.  
Após dada a partida da caça vá mostrando as fotos dos cômodos  onde há dicas. 
Você pode auxiliar na leitura. 
Quando encontrar o tesouro festejam e combinem quando será sua paga. (Dia que 

será  feita a atividade/presente). PENDENTE 

27/11/2020 Nesta data a equipe clínica está realizando as devolutivas para as famílias referente 
aos atendimentos realizados durante o ano.  

Objetivos 

Desenvolver a interação e a habilidade social, com foco na adequeção de falas e 
comportamentos. Promover a estimulação cognitiva. Desenvolver a autonomia e a 
independência. 
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Tamyres Mees Espindola 

Psicóloga AMA Litoral-SC 
 

 AMA LITORAL SC 

 Associação de Pais e Amigos do Autista 

 Rua São Paulo, n° 470, Estados 

 Balneário Camboriú 

 Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal - Novembro 2020 

Usuário: Vinicius Rodrigues Motta 

Data Nascimento: 27/08/2004 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data  

04/11/2020 Enviado vídeo da educadora de artes pela plataforma: Cinema (curta metragem). 
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros 
Trabalhar em equipe 
Criar, soltar a imaginação  e aumentar o nível  de desinibição. 
Desenvolvimento: que tal fazer um curta metragem com seu celular? Você será o 
diretor e o roteirista. Convide a família,  escolha o tema, personagens, figurino. 
Pense no que você tem em casa, o que poderá  usar. Para gravar seu vídeo use de 

3 a 5 minutos. Ensaio várias vezes, grave e exiba seu filme. PENDENTE 

06/11/2020 Enviado atividade em dupla da terapeuta ocupacional e psicóloga pela 
plataforma: ATIVIDADE: Objetos que se completam 
Objetivos: 
Trabalhar a percepção, atenção, memória e raciocínio lógico. 
Pegar objetos que se completem exemplo escova de dente e pasta de dente, 
sapato e meia, garfo e faca, tampa e panela, esponja e sabonete, no mínimo 5 
pares, espalhar sobre a mesa e pedir para ele escolher um objeto e achar seu 
respectivo par, falar ambos e para que servem, montar todos os pares, depois 
guardá-los cada um no seu lugar e pedir se ele lembra dos pares sem vê-los. 
De preferência selecionar objetos que não seja muito comum no dia dia do 
Vinicius para que ele possa explorar e reconhecer suas funcionalidades. 

PENDENTE 
 

13/11/2020 Enviado vídeo da educadora de artes pela plataforma: Fotos com poses criativas. 
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. 
Promover a socialização.  

Estimular a comparação de imagens ajudando na criatividade. PENDENTE 
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____________________________________ 

Tamyres Mees Espindola 

Psicóloga AMA Litoral-SC 
 

20/11/2020 Enviado vídeo da educadora de artes pela plataforma: The voice home Kids. 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. 
Diminuir a desinibição.  
Integrar os participantes no universo da música.  
Beneficiar o desenvolvimento de outras linguagens 
Material: celular. 
Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma música conhecida 
de seu cantor ou cantora favoritos para apresentar posteriormente. A família 

poderá cantar junto. PENDENTE 

25/11/2020 Enviado vídeo da educadora de artes pela plataforma: Caça ao tesouro com fotos 
do celular. Objetivos: Encontrar o tesouro escondido,  compartilhando pistas e 
informações com outros participantes.  
Desenvolver a habilidade motora, atenção, concentração, memória, 
compreensão de ordens, associação  de ideias. 
Materiais: celular, caixa de papelão ou baú,  papel sulfite, caneta, tesoura. 
Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um piquenique, um filme, um 
passeio, uma leitura, uma noite temática,  um jogo de tabuleiro,  entre outros... 
Seja criativo. Conversem e cheguem num acordo entre vocês. Pense bem onde irá 
esconder o tesouro. 
Fotografe cada cômodo onde for colocar as dicas/pistas e também o cômodo 
onde está o tesouro.  
Após dada a partida da caça vá mostrando as fotos dos cômodos  onde há dicas. 
Você pode auxiliar na leitura. 
Quando encontrar o tesouro festejam e combinem quando será sua paga. (Dia 

que será  feita a atividade/presente). PENDENTE 

27/11/2020 Nesta data a equipe clínica está realizando as devolutivas para as famílias 
referente aos atendimentos realizados durante o ano.  

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Alana Godoy Silveira 
Data Nascimento: 08/11/2006 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

02/11 Não houve atendimento, feriado! 

04/11 Enviada via plataforma a atividade: Cinema (curta metragem) 
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros; Trabalhar em equipe; 
Criar, soltar a imaginação e aumentar o nível de desinibição. 
Desenvolvimento: Que tal fazer um curta metragem com seu celular? 
Você será o diretor e o roteirista. Convide a família,  escolha o tema, 
personagens, figurino. Pense no que você tem em casa, o que poderá 
usar. Para gravar seu vídeo use de 3 há 5 minutos. Ensaio várias vezes, 
grave e exiba seu filme. 
PENDENTE 

09/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL fazendo uso correto da máscara. 
Atividade proposta: espelho mágico. 
Objetivo: estimular a motricidade fina, esquema corporal e coordenação 
viso-motora. 
Materiais/estratégias: papel em branco, lápis e jogo espelho mágico. 
Resultado: A atividade consistiu em utilizar a didática do "espelho 
mágico", onde a Alana escolheu uma das imagens disponíveis na 
atividade e deveria reproduzi-la através da visualização espelhada da 
imagem sobre a folha branca. Alana demonstrou motricidade fina e 
esquema corporal inadequados para a idade, uma vez que apertou 
muito o lápis para desenhar, não conseguiu reproduzir o desenho 
através do espelho e a imagem desenhada ficou desproporcional. 

11/11 Enviada via plataforma a atividade: Vídeo Fotos com poses criativas.  
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina; Promover a 
socialização; Estimular a comparação de imagens ajudando na 
criatividade. 
Materiais: Celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, sofá,  entre 
outros...  
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Desenvolvimento: Através das imagens dos bonecos da cartela imitar 
algumas poses. Vale usar travesseiros, sofá, cadeira, como apoio. 
Convide seus familiares. Enquanto um faz as poses o outro fotografa, 
depois invertem os papéis. 
REALIZADA 

16/11 Enviada via plataforma a atividade: The voice home kids. 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos; Diminuir a desinibição; Integrar 
os participantes no universo da música; Beneficiar o desenvolvimento 
de outras linguagens. 
Material: Celular. 
Desenvolvimento: Individualmente ou em grupo escolher uma música 
conhecida de seu cantor ou cantora favoritos para apresentar 
posteriormente. A família poderá cantar junto. 
PENDENTE 

23/11 Enviada via plataforma a atividade: Caça ao Tesouro com fotos do 
celular.  
Objetivos: Encontrar o tesouro escondido, compartilhando pistas e 
informações com outros participantes; Desenvolver a habilidade 
motora, atenção, concentração, memória, compreensão de ordens, 
associação de ideias. 
Materiais: celular, caixa de papelão ou baú,  papel sulfite, caneta, 
tesoura. 
Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um piquenique, um 
filme, um passeio, uma leitura, uma noite temática,  um jogo de 
tabuleiro,  entre outros... Seja criativo. Conversem e cheguem num 
acordo entre vocês. Pense bem onde irá esconder o tesouro. 
Fotografe cada cômodo onde for colocar as dicas/pistas e também o 
cômodo onde está o tesouro.  
Após dada a partida da caça vá mostrando as fotos dos cômodos  onde 
há dicas. Você pode auxiliar na leitura. 
PENDENTE 

30/11 Inicio das devolutivas com os pais e responsáveis. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Álvaro Felipe de Paula Silva  
Data Nascimento: 21/08/2014   
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

04/11 Enviada atividade via plataforma: Sem os nossos olhos, não 
conseguimos ver o mundo. 
Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 
interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 
responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 
Material/estrategia: uma tampa de caixa de papelão e  canetinha. 
Execução: No vídeo explico a necessidade da visão e  o órgão 
responsável. Após a família terá que fazer dois furos na caixa, para as 
crianças colocarem as mãos e desta forma os pais pediram para as 
crianças desenharem os olhos, o nariz e a boca. Logo após mostrar para 
a criança como ficou o seu desenho. É importante que a criança perceba 
que sem enxergarmos é difícil identificarmos os lugares certinho dos 
órgãos. Que precisamos enxergar, ver as coisas para podermos 
identificá-las. 
PENDENTE 

05/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL não compareceu. 

12/11 Enviada via classrrom a atividade: Coordenação motora  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; Estimular a atenção sustentada; Estimular 
lateralidade. 
Resultado: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de coordenação 
motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com tamanhas de 
garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos .Realizando 
essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades importantes 
para o nosso aprendizado. 
PENDENTE 

19/11 Enviada via plataforma a atividade: Cabelo maluco /Atividade de 
recorte. 
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Objetivos: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de interação 
e aprendizado.  
Resultado: No dia de hoje  envio mais uma atividade para vocês realizar 
ai na casa de vocês. A atividade consiste em realizar vários rosto na 
folha A 4 com diferentes tipos de cabelo cabelo em linha reta zig-zag, 
ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a 
coordenação motora e uso correto da tesoura. Através dessa atividade 
vamos estar ampliando habilidades de uma forma prazerosa. 
PENDENTE 

26/11 Enviada via plataforma a atividade: Transferência  
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada; Ampliar 
coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver organização 
especial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 
Transferência, onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com 
liquido e três recipientes menores com diferentes marcações. A 
atividade consiste em colocar o líquido até a marcação, cuidando para 
não ultrapassar. Realizando essa atividade iremos estar estimulando a 
coordenação motora fina, a atenção compartilhada, habilidades essas 
fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 
PENDENTE 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Amora Cecília Veit da Silva 
Data Nascimento: 02/12/2016 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

03/11 Enviada via plataforma a atividade: batuque com fotos. 
Objetivos: Trabalhar a atenção, a motricidade, a interação, atenção 
compartilhada e realizar uma exploração vocal por meio do canto e 
rítmica por meio das batidas.  
Materiais: Copos plásticos. 
Descrição: A atividade de música com copos consiste em trazer para o 
utensílio de cozinha uma nova funcionalidade, a de produzir sons 
musicais. A música que vamos propor aqui será a “escravos de jó”. É um 
verdadeiro batuque com copos, onde o mediador pode ajudar a criança 
a explorar ritmicamente o copo, podendo bater o copo no chão, um 
copo no outro, usando palitos ou colheres como baquetas, e sempre 
cantando com a criança. Um áudio com a canção pode ser utilizado para 
ajudar na exploração. Caso queiram um desafio a mais, segue em anexo 
um link com movimentos bem ensaiados para a brincadeira, estes 
podem ser repassados para a criança. 
PENDENTE 

04/11 Enviada atividade via plataforma: Sem os nossos olhos, não 
conseguimos ver o mundo. 
Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 
interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 
responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 
Material/estrategia: uma tampa de caixa de papelão e  canetinha. 
Execução: No vídeo explico a necessidade da visão e  o órgão 
responsável. Após a família terá que fazer dois furos na caixa, para as 
crianças colocarem as mãos e desta forma os pais pediram para as 
crianças desenharem os olhos, o nariz e a boca. Logo após mostrar para 
a criança como ficou o seu desenho. É importante que a criança perceba 
que sem enxergarmos é difícil identificarmos os lugares certinho dos 
órgãos. Que precisamos enxergar, ver as coisas para podermos 
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identificá-las. 
PENDENTE 

11/11 Enviada atividade via plataforma: Identificando no nosso dia a dia a 
forma geométrica quadrado. 
Objetivo: identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 
Identificar e nomear a forma geometrica( quadrado), percebendo suas 
características.  
Material/estratégia: objetos da casa que possuem a forma geométrica 
quadrado. 
Atividade: pedir para a criança identificar objetos em seu lar que 
lembrem a forma geométrica quadrado. 
PENDENTE 

17/11 Enviada atividade via plataforma: varal com fitas. 
Objetivo: Desenvolver motricidade fina, atenção, concentração e 
habilidades cognitivas. 
Materiais: Fitas (podem ser usadas tiras de papel), Pregador de roupa,  
Varal 
Execução: Use o varal da sua casa para pendurar as fitas. Se o varal não 
estiver disponível, use barbante para improvisar um. Cada pedaço de 
fita deve ser preso com um pregador. A atividade consiste em pedir para 
as crianças retirar as fitas, uma a uma. 
PENDENTE 

25/11 Enviada via plataforma a atividade: Dobradura chapéu do soldado. 
Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 
identificar e nomear a forma geométrica (triângulo), percebendo suas 
características.  
Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal. 
Atividade: A proposta é que a criança perceba que as formas 
geométricas fazem parte do nosso dia a dia e que identifiquem objetos 
em sua casa que tenham a forma geométrica triângulo. Após iremos 
fazer uma dobradura do chapéu do soldado com a folha sulfite ou folha 
de jornal/revista. 
PENDENTE 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Andriel Henrique Cremonte Nantes 
Data Nascimento: 08/05/2017 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

03/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL fazendo uso correto de máscara. 
Atividade proposta: porquinho comilão 
Objetivo: estimular autonomia e independência na alimentação. 
Resultado: o usuário aceitou a proposta, realizou a atividade usando os 
objetos com funcionalidade e demonstrou maior interação com a 
terapeuta. 

04/11 Enviada via classroom a atividade: Sem os nossos olhos, não 
conseguimos ver o mundo. 
Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 
interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 
responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 
Material/estrategia: uma tampa de caixa de papelão e  canetinha. 
Execução: No vídeo explico a necessidade da visão e o órgão 
responsável. Após a família terá que fazer dois furos na caixa, para as 
crianças colocarem as mãos e desta forma os pais pediram para as 
crianças desenharem os olhos, o nariz e a boca. Logo após mostrar para 
a criança como ficou o seu desenho. É importante que a criança perceba 
que sem enxergarmos é difícil identificarmos os lugares certinho dos 
órgãos. Que precisamos enxergar, ver as coisas para podermos 
identificá-las. 
PENDENTE 

10/11 Segue conduta terapêutica anterior:  
ATENDIMENTO PRESENCIAL fazendo uso correto de máscara. 
Atividade proposta: comidinha 
Objetivo: estimular autonomia e independência na alimentação. 
Resultado: o usuário aceitou a proposta, realizou a atividade usando os 
objetos com funcionalidade e demonstrou maior interação com a 
terapeuta.    

11/11 Enviada via plataforma a atividade: Identificando formas em quadrado. 
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Video: identificando no nosso dia a dia a forma geometrica quadrado 
Objetivo: identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 
Identificar e nomear a forma geometrica( quadrado), percebendo suas 
características.  
Material/estrategia: objetos da casa que possuem a forda geométrica 
quadrado. 
Atividade: pedir para a criança identificar objetos em seu lar que 
lembrem a forma geométrica quadrado. 
PENDENTE 

17/11 Enviada via plataforma a atividade: Identificando formas em circulo. 
Video: identificado a forma geometrica círculo no nosso dia a dia.  
Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 
identificar e nomear a forma geometrica (circulo), percebendo suas 
características.  
Material/ estrategia: identificar objetos da casa que possuem a forma 
geométrica circulo. 
Atividade: com o auxílio de um adulto, identificar, reconhecer objetos, 
alimentos em seu lar que lembrem a forma geométrica círculo. 
PENDENTE 

22/11 Enviada via plataforma a atividade: Dobradura chapéu de soldado 
Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 
identificar e nomear a forma geométrica (triângulo), percebendo suas 
características.  
Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal 
Atividade: A proposta é que a criança perceba que as formas 
geométricas fazem parte do nosso dia a dia e que identifiquem objetos 
em sua casa que tenham a forma geométrica triângulo. Após iremos 
fazer uma dobradura do chapéu do soldado com a folha sulfite ou folha 
de jornal/revista. 
PENDENTE 

29/11 Início das devolutivas com os pais e responsáveis. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Anthony Moeller e Silva 
Data Nascimento: 03/04/2012 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

03/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL fazendo uso correto de máscara. 
Atividade proposta: encaixe com animais. 
Objetivo: estimular o desenvolvimento da motricidade fina e 
seguimento de comandos simples. 
Resultado: o usuário aceitou a proposta, porém  teve resistência em 
realizar a atividade de acordo com o proposto, se mostrando agressivo 
toda vez que era pronunciada a palavra “não”. 

05/11 Enviada via classrrom a atividade: Coordenação motora  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; Estimular a atenção sustentada; Estimular 
lateralidade. 
Resultado: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de coordenação 
motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com tamanhas de 
garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos .Realizando 
essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades importantes 
para o nosso aprendizado. 
PENDENTE 

10/11 Segue conduta terapêutica anterior:  
ATENDIMENTO PRESENCIAL fazendo uso correto de máscara. 
Atividade proposta: encaixe com animais. 
Objetivo: estimular o desenvolvimento da motricidade fina e 
seguimento de comandos simples. 
Resultado: o usuário aceitou a proposta, realizou a atividade usando os 
objetos com funcionalidade, porém precisou de comandos verbais e 
muita estimulação, demonstrou maior interação com a terapeuta. 

11/11 Enviada via plataforma a atividade: Cabelo maluco /Atividade de 
recorte. 
Objetivos: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de interação 
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e aprendizado.  
Resultado: No dia de hoje  envio mais uma atividade para vocês realizar 
ai na casa de vocês. A atividade consiste em realizar vários rosto na 
folha A 4 com diferentes tipos de cabelo cabelo em linha reta zig-zag, 
ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a 
coordenação motora e uso correto da tesoura. Através dessa atividade 
vamos estar ampliando habilidades de uma forma prazerosa. 
PENDENTE 

17/11 Enviada via plataforma a atividade: Transferência  
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada; Ampliar 
coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver organização 
especial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 
Transferência, onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com 
liquido e três recipientes menores com diferentes marcações. A 
atividade consiste em colocar o líquido até a marcação, cuidando para 
não ultrapassar. Realizando essa atividade iremos estar estimulando a 
coordenação motora fina, a atenção compartilhada, habilidades essas 
fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 
PENDENTE 

25/11 Enviada via plataforma a atividade: Brincando com palitos 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada.  
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 
estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de 
palitos de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter 
organizado o material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada 
aprendendo irá segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em 
seguida realizar o contorno em volta dos palitos. 
PENDENTE 

29/11 Início das devolutivas com os pais e responsáveis. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Antonio Miguel Leal de Paula 
Data Nascimento: 28/06/2017 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

03/11 Enviada atividade via plataforma: pesca com peneira 
Objetivo: Desenvolver motricidade fina, atenção, concentração e 
habilidades cognitivas. 
Materiais/estratégias: Uma bacia ou prato grande, Tampas de garrafa 
pet, brinquedos pequenos, peças de lego, (materiais para boiarem na 
água), Água, Peneira plástica. 
Resultado: Sobre a mesa coloque a bacia com água dentro e os objetos 
boiando dentro. Para pescar os objetos a criança deve usar uma peneira 
plástica de cozinha (usada para coar leite). O ideal é que seja jogado 
com mais de um participante, onde cada terá três chances de jogada. 
Anote o número de objetos que cada participante “pescou”.  
PENDENTE 
 

04/11 Enviada via classroom a atividade: Sem os nossos olhos, não 
conseguimos ver o mundo. 
Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 
interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 
responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 
Material/estratégia: uma tampa de caixa de papelão e  canetinha. 
Execução: No vídeo explico a necessidade da visão e  o órgão 
responsável. Após a família terá que fazer dois furos na caixa, para as 
crianças colocarem as mãos e desta forma os pais pediram para as 
crianças desenharem os olhos, o nariz e a boca. Logo após mostrar para 
a criança como ficou o seu desenho. É importante que a criança perceba 
que sem enxergarmos é difícil identificarmos os lugares certinho dos 
órgãos. Que precisamos enxergar, ver as coisas para podermos 
identificá-las. 
PENDENTE 

11/11 Enviada via plataforma a atividade: Identificando formas em quadrado. 
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Video: identificando no nosso dia a dia a forma geometrica quadrado 
Objetivo: identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 
Identificar e nomear a forma geometrica( quadrado), percebendo suas 
características.  
Material/estrategia: objetos da casa que possuem a forda geométrica 
quadrado. 
Atividade: pedir para a criança identificar objetos em seu lar que 
lembrem a forma geométrica quadrado. 
REALIZADA 

17/11 Enviada via plataforma a atividade: Identificando formas em circulo. 
Video: identificado a forma geometrica círculo no nosso dia a dia.  
Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 
identificar e nomear a forma geometrica (circulo), percebendo suas 
características.  
Material/ estrategia: identificar objetos da casa que possuem a forma 
geométrica circulo. 
Atividade: com o auxílio de um adulto, identificar, reconhecer objetos, 
alimentos em seu lar que lembrem a forma geométrica círculo. 
REALIZADA 

22/11 Enviada via plataforma a atividade: Dobradura chapéu de soldado 
Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 
identificar e nomear a forma geométrica (triângulo), percebendo suas 
características.  
Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal 
Atividade: A proposta é que a criança perceba que as formas 
geométricas fazem parte do nosso dia a dia e que identifiquem objetos 
em sua casa que tenham a forma geométrica triângulo. Após iremos 
fazer uma dobradura do chapéu do soldado com a folha sulfite ou folha 
de jornal/revista. 
PENDENTE 

29/11 Início das devolutivas com os pais e responsáveis. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Aradia Mazia Barreiros de Alexandri  
Data Nascimento: 04/03/2015 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

03/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL não compareceu. 

04/11 Enviada atividade via plataforma: Sem os nossos olhos, não 
conseguimos ver o mundo. 
Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 
interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 
responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 
Material/estrategia: uma tampa de caixa de papelão e  canetinha. 
Execução: No vídeo explico a necessidade da visão e  o órgão 
responsável. Após a família terá que fazer dois furos na caixa, para as 
crianças colocarem as mãos e desta forma os pais pediram para as 
crianças desenharem os olhos, o nariz e a boca. Logo após mostrar para 
a criança como ficou o seu desenho. É importante que a criança perceba 
que sem enxergarmos é difícil identificarmos os lugares certinho dos 
órgãos. Que precisamos enxergar, ver as coisas para podermos 
identificá-las. 
PENDENTE 

11/11 Enviada atividade via plataforma: Identificando no nosso dia a dia a 
forma geométrica quadrado. 
Objetivo: identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 
Identificar e nomear a forma geometrica( quadrado), percebendo suas 
características.  
Material/estratégia: objetos da casa que possuem a forma geométrica 
quadrado. 
Atividade: pedir para a criança identificar objetos em seu lar que 
lembrem a forma geométrica quadrado. 
PENDENTE 

17/11 Enviada atividade via plataforma: varal com fitas. 
Objetivo: Desenvolver motricidade fina, atenção, concentração e 

829 / 1106



 

habilidades cognitivas. 
Materiais: Fitas (podem ser usadas tiras de papel), Pregador de roupa,  
Varal 
Execução: Use o varal da sua casa para pendurar as fitas. Se o varal não 
estiver disponível, use barbante para improvisar um. Cada pedaço de 
fita deve ser preso com um pregador. A atividade consiste em pedir para 
as crianças retirar as fitas, uma a uma. 
PENDENTE 

25/11 Enviada via plataforma a atividade: Dobradura chapéu do soldado. 
Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 
identificar e nomear a forma geométrica (triângulo), percebendo suas 
características.  
Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal. 
Atividade: A proposta é que a criança perceba que as formas 
geométricas fazem parte do nosso dia a dia e que identifiquem objetos 
em sua casa que tenham a forma geométrica triângulo. Após iremos 
fazer uma dobradura do chapéu do soldado com a folha sulfite ou folha 
de jornal/revista. 
PENDENTE 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Benjamim Tobia da Costa  
Data Nascimento: 01/08/2014 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

02/11 Não houve atendimento, feriado! 

04/11 Enviada via plataforma a atividade: Coordenação motora 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; Estimular a atenção sustentada; Estimular 
lateralidade.  
Materiais/estratégias: papel, lápis e tesoura.  
Resultado: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de coordenação 
motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com tamanhas de 
garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos. Realizando 
essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades importantes 
para o nosso aprendizado. 
PENDENTE 

09/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL fazendo uso correto da máscara. 
Atividade proposta: jogo de memória das frutas. 
Objetivo: estimular a atenção e estimular treino de alimentação.  
Materiais/estratégias: peças com diversas frutas. 
Resultado: o usuário aceitou a proposta, soube associar cada fruta ao 
seu respectivo par, porém se mostrou bastante disperso, levantando a 
todo momento. 

11/11 Enviada via plataforma a atividade: Recorte cabelo maluco 
Objetivos: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; Ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de interação 
e aprendizado.  
Materiais/estratégias: papel, lápis e tesoura. 
Resultado: A atividade consiste em realizar vários rosto na folha A 4 com 
diferentes tipos de cabelo cabelo em linha reta, zig-zag, ondulado, essa 
atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação motora e uso 
correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar ampliando 
habilidades de uma forma prazerosa.  
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PENDENTE 

16/11 Enviada via plataforma a atividade: Transferência. 
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada; Ampliar 
coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver organização 
especial.  
Materiais/estratégias: uma jarra grande com liquido e três recipientes 
menores com diferentes marcações.  
Execução: A atividade consiste em colocar o líquido até a marcação, 
cuidando para não ultrapassar. Realizando essa atividade iremos estar 
estimulando a coordenação motora fina, a atenção compartilhada, 
habilidades essas fundamentais para o bom desempenho nas atividades 
escolares. 
PENDENTE 

23/11 Enviada via plataforma a atividade: Usando palitos 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada. 
Materiais/estratégias: palitos de dente ou de fósforo, folhas A 4 e 
canetinhas.  
Execução: Após ter organizado o material iremos iniciar a nossa 
atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em uma mão e 
jogar na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos palitos. 
PENDENTE 

30/11 Início das devolutivas com os pais e responsáveis. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Brayan Henrique dos Santos 
Data Nascimento: 03/02/2017 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

03/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL fazendo uso correto de máscara. 
Atividade proposta: jogo de pescaria. 
Objetivo: estimular o vínculo terapêutico. 
Resultado: o usuário aceitou a proposta, está mais permissivo com a 
presença da terapeuta. Soube realizar o jogo com funcionalidade, porém 
quando solicitado que o brinquedo fosse guardado o jogou longe, 
precisando ser pontuado para não fazer isso. 

05/11 Enviada via classrrom a atividade: Coordenação motora  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; Estimular a atenção sustentada; Estimular 
lateralidade. 
Resultado: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de coordenação 
motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com tamanhas de 
garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos. Realizando 
essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades importantes 
para o nosso aprendizado. 
PENDENTE 

10/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL sem o uso da máscara. 
Atividade proposta: treino do uso da máscara. 
Objetivo: dessensibilização do uso da máscara. 
Resultado: o usuário chegou muito agitado ao atendimento, pois não 
queria entrar no mesmo. Não foi possível propor a atividade ao 
paciente, pois o mesmo estava choroso e  tirando os calçados a todo 
momento. 

11/11 Enviada via plataforma a atividade: Cabelo maluco /Atividade de 
recorte. 
Objetivos: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de interação 
e aprendizado.  
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Resultado: No dia de hoje  envio mais uma atividade para vocês realizar 
ai na casa de vocês. A atividade consiste em realizar vários rosto na 
folha A 4 com diferentes tipos de cabelo cabelo em linha reta zig-zag, 
ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a 
coordenação motora e uso correto da tesoura. Através dessa atividade 
vamos estar ampliando habilidades de uma forma prazerosa. 
PENDENTE 

17/11 Enviada via plataforma a atividade: Transferência  
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada; Ampliar 
coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver organização 
especial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 
Transferência, onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com 
liquido e três recipientes menores com diferentes marcações. A 
atividade consiste em colocar o líquido até a marcação, cuidando para 
não ultrapassar. Realizando essa atividade iremos estar estimulando a 
coordenação motora fina, a atenção compartilhada, habilidades essas 
fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 
PENDENTE 

25/11 Enviada via plataforma a atividade: Brincando com palitos 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada.  
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 
estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de 
palitos de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter 
organizado o material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada 
aprendendo irá segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em 
seguida realizar o contorno em volta dos palitos. 
PENDENTE 

29/11 Início das devolutivas com os pais e responsáveis. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Cassiane Saula Ribeiro Perri 
Data Nascimento: 23/01/2009 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

02/11 Não houve atendimento, feriado! 

04/11 Enviada via plataforma a atividade: Coordenação motora 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; Estimular a atenção sustentada; Estimular 
lateralidade.  
Materiais/estratégias: papel, lápis e tesoura.  
Resultado: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de coordenação 
motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com tamanhas de 
garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos. Realizando 
essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades importantes 
para o nosso aprendizado. 
PENDENTE 

09/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL não compareceu. 

11/11 Enviada via plataforma a atividade: Recorte cabelo maluco 
Objetivos: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; Ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de interação 
e aprendizado.  
Materiais/estratégias: papel, lápis e tesoura. 
Resultado: A atividade consiste em realizar vários rosto na folha A 4 com 
diferentes tipos de cabelo cabelo em linha reta, zig-zag, ondulado, essa 
atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação motora e uso 
correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar ampliando 
habilidades de uma forma prazerosa.  
PENDENTE 

16/11 Enviada via plataforma a atividade: Transferência. 
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada; Ampliar 
coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver organização 
especial.  
Materiais/estratégias: uma jarra grande com liquido e três recipientes 
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menores com diferentes marcações.  
Execução: A atividade consiste em colocar o líquido até a marcação, 
cuidando para não ultrapassar. Realizando essa atividade iremos estar 
estimulando a coordenação motora fina, a atenção compartilhada, 
habilidades essas fundamentais para o bom desempenho nas atividades 
escolares. 
PENDENTE 

23/11 Enviada via plataforma a atividade: Usando palitos 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada. 
Materiais/estratégias: palitos de dente ou de fósforo, folhas A 4 e 
canetinhas.  
Execução: Após ter organizado o material iremos iniciar a nossa 
atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em uma mão e 
jogar na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos palitos. 
PENDENTE 

30/11 Início das devolutivas com os pais e responsáveis. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Daniel de Sena Nunes 
Data Nascimento: 12/07/2015 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

03/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL fazendo uso correto de máscara. 
Atividade proposta: comidinha. 
Objetivo: estimular a autonomia e independência na alimentação. 
Resultado: o usuário aceitou a proposta, soube usar o lúdico a utilizar 
brinquedos de comidinha. Daniela apresentou dificuldade ao usar os 
talheres, preferindo que a atividade fosse feita por ele. 

05/11 Enviada via classrrom a atividade: Coordenação motora  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; Estimular a atenção sustentada; Estimular 
lateralidade. 
Resultado: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de coordenação 
motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com tamanhas de 
garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos. Realizando 
essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades importantes 
para o nosso aprendizado. 
REALIZADA 

10/11 Segue conduta terapêutica anterior:  
Atividade proposta: comidinha. 
Objetivo: estimular a autonomia e independência na alimentação. 
Resultado: o usuário aceitou a proposta, soube usar o lúdico a utilizar 
brinquedos de comidinha. Daniel apresentou dificuldade ao usar os 
talheres, preferindo que a atividade fosse feita por ele. Daniel 
apresentou em  
PENDENTE 

11/11 Enviada via plataforma a atividade: Cabelo maluco /Atividade de 
recorte. 
Objetivos: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de interação 
e aprendizado.  
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Resultado: No dia de hoje  envio mais uma atividade para vocês realizar 
ai na casa de vocês. A atividade consiste em realizar vários rosto na 
folha A 4 com diferentes tipos de cabelo cabelo em linha reta zig-zag, 
ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a 
coordenação motora e uso correto da tesoura. Através dessa atividade 
vamos estar ampliando habilidades de uma forma prazerosa. 
REALIZADA 

17/11 Enviada via plataforma a atividade: Transferência  
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada; Ampliar 
coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver organização 
especial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 
Transferência, onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com 
liquido e três recipientes menores com diferentes marcações. A 
atividade consiste em colocar o líquido até a marcação, cuidando para 
não ultrapassar. Realizando essa atividade iremos estar estimulando a 
coordenação motora fina, a atenção compartilhada, habilidades essas 
fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 
REALIZADA 

25/11 Enviada via plataforma a atividade: Brincando com palitos 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada.  
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 
estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de 
palitos de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter 
organizado o material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada 
aprendendo irá segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em 
seguida realizar o contorno em volta dos palitos. 
REALIZADA 

29/11 Início das devolutivas com os pais e responsáveis. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Efraim Henrique dos Santos Pereira 
Data Nascimento: 07/06/2014 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

03/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL não compareceu. 

05/11 Enviada via classrrom a atividade: Coordenação motora  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; Estimular a atenção sustentada; Estimular 
lateralidade. 
Resultado: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de coordenação 
motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com tamanhas de 
garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos. Realizando 
essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades importantes 
para o nosso aprendizado. 
PENDENTE 

10/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL não compareceu. 

11/11 Enviada via plataforma a atividade: Cabelo maluco /Atividade de 
recorte. 
Objetivos: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de interação 
e aprendizado.  
Resultado: No dia de hoje  envio mais uma atividade para vocês realizar 
ai na casa de vocês. A atividade consiste em realizar vários rosto na 
folha A 4 com diferentes tipos de cabelo cabelo em linha reta zig-zag, 
ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a 
coordenação motora e uso correto da tesoura. Através dessa atividade 
vamos estar ampliando habilidades de uma forma prazerosa. 
PENDENTE 

17/11 Enviada via plataforma a atividade: Transferência  
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada; Ampliar 
coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver organização 
especial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 
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Transferência, onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com 
liquido e três recipientes menores com diferentes marcações. A 
atividade consiste em colocar o líquido até a marcação, cuidando para 
não ultrapassar. Realizando essa atividade iremos estar estimulando a 
coordenação motora fina, a atenção compartilhada, habilidades essas 
fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 
PENDENTE 

25/11 Enviada via plataforma a atividade: Brincando com palitos 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada.  
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 
estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de 
palitos de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter 
organizado o material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada 
aprendendo irá segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em 
seguida realizar o contorno em volta dos palitos. 
PENDENTE 

29/11 Início das devolutivas com os pais e responsáveis. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Eliezer Chaves Paes Landim Serapião 
Data Nascimento: 23/06/2016 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

04/11 Enviada atividade via plataforma: Sem os nossos olhos, não 
conseguimos ver o mundo. 
Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 
interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 
responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 
Material/estrategia: uma tampa de caixa de papelão e  canetinha. 
Execução: No vídeo explico a necessidade da visão e  o órgão 
responsável. Após a família terá que fazer dois furos na caixa, para as 
crianças colocarem as mãos e desta forma os pais pediram para as 
crianças desenharem os olhos, o nariz e a boca. Logo após mostrar para 
a criança como ficou o seu desenho. É importante que a criança perceba 
que sem enxergarmos é difícil identificarmos os lugares certinho dos 
órgãos. Que precisamos enxergar, ver as coisas para podermos 
identificá-las. 
PENDENTE 

05/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL não compareceu. 

12/11 Enviada via classrrom a atividade: Coordenação motora  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; Estimular a atenção sustentada; Estimular 
lateralidade. 
Resultado: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de coordenação 
motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com tamanhas de 
garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos .Realizando 
essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades importantes 
para o nosso aprendizado. 
PENDENTE 

19/11 Enviada via plataforma a atividade: Cabelo maluco /Atividade de 
recorte. 
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Objetivos: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de interação 
e aprendizado.  
Resultado: No dia de hoje  envio mais uma atividade para vocês realizar 
ai na casa de vocês. A atividade consiste em realizar vários rosto na 
folha A 4 com diferentes tipos de cabelo cabelo em linha reta zig-zag, 
ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a 
coordenação motora e uso correto da tesoura. Através dessa atividade 
vamos estar ampliando habilidades de uma forma prazerosa. 
PENDENTE 

26/11 Enviada via plataforma a atividade: Transferência  
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada; Ampliar 
coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver organização 
especial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 
Transferência, onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com 
liquido e três recipientes menores com diferentes marcações. A 
atividade consiste em colocar o líquido até a marcação, cuidando para 
não ultrapassar. Realizando essa atividade iremos estar estimulando a 
coordenação motora fina, a atenção compartilhada, habilidades essas 
fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 
PENDENTE 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
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Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Erik Nathan da Silva 
Data Nascimento: 06/06/2012 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

03/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL fazendo uso correto de máscara. 
Atividade proposta: quebra-cabeça animais 
Objetivo: estimular habilidades cognitivas. 
Resultado: o usuário aceitou a proposta, realizou a atividade usando os 
objetos com funcionalidade e demonstrou maior interação com a 
terapeuta. 

04/11 Enviada via classrrom a atividade: Sem os nossos olhos, não 
conseguimos ver o mundo. 
Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 
interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 
responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 
Material/estrategia: uma tampa de caixa de papelão e  canetinha. 
Execução: No vídeo explico a necessidade da visão e  o órgão 
responsável. Após a família terá que fazer dois furos na caixa, para as 
crianças colocarem as mãos e desta forma os pais pediram para as 
crianças desenharem os olhos, o nariz e a boca. Logo após mostrar para 
a criança como ficou o seu desenho. É importante que a criança perceba 
que sem enxergarmos é difícil identificarmos os lugares certinho dos 
órgãos. Que precisamos enxergar, ver as coisas para podermos 
identificá-las. 
PENDENTE 

10/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL fazendo uso correto de máscara. 
Atividade proposta: comidinha 
Objetivo: estimular autonomia e independência na alimentação. 
Resultado: o usuário aceitou a proposta, realizou a atividade usando os 
objetos com funcionalidade e demonstrou maior interação com a 
terapeuta. 

11/11 Enviada via plataforma a atividade: Identificando formas em quadrado. 
Video: identificando no nosso dia a dia a forma geometrica quadrado 
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Objetivo: identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 
Identificar e nomear a forma geometrica( quadrado), percebendo suas 
características.  
Material/estrategia: objetos da casa que possuem a forda geométrica 
quadrado. 
Atividade: pedir para a criança identificar objetos em seu lar que 
lembrem a forma geométrica quadrado. 
PENDENTE 

17/11 Enviada via plataforma a atividade: Identificando formas em circulo. 
Video: identificado a forma geometrica círculo no nosso dia a dia.  
Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 
identificar e nomear a forma geometrica (circulo), percebendo suas 
características.  
Material/ estrategia: identificar objetos da casa que possuem a forma 
geométrica circulo. 
Atividade: com o auxílio de um adulto, identificar, reconhecer objetos, 
alimentos em seu lar que lembrem a forma geométrica círculo. 
REALIZADA 

22/11 Enviada via plataforma a atividade: Dobradura chapéu de soldado 
Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 
identificar e nomear a forma geométrica (triângulo), percebendo suas 
características.  
Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal 
Atividade: A proposta é que a criança perceba que as formas 
geométricas fazem parte do nosso dia a dia e que identifiquem objetos 
em sua casa que tenham a forma geométrica triângulo. Após iremos 
fazer uma dobradura do chapéu do soldado com a folha sulfite ou folha 
de jornal/revista. 
REALIZADA 

29/11 Início das devolutivas com os pais e responsáveis. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
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Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Fernando Gabriel Sprote 
Data Nascimento: 16/02/2008 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

04/11 Enviada atividade via plataforma: Sem os nossos olhos, não 
conseguimos ver o mundo. 
Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 
interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 
responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 
Material/estrategia: uma tampa de caixa de papelão e  canetinha. 
Execução: No vídeo explico a necessidade da visão e  o órgão 
responsável. Após a família terá que fazer dois furos na caixa, para as 
crianças colocarem as mãos e desta forma os pais pediram para as 
crianças desenharem os olhos, o nariz e a boca. Logo após mostrar para 
a criança como ficou o seu desenho. É importante que a criança perceba 
que sem enxergarmos é difícil identificarmos os lugares certinho dos 
órgãos. Que precisamos enxergar, ver as coisas para podermos 
identificá-las. 
PENDENTE 

05/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL não compareceu. 

12/11 Enviada via classrrom a atividade: Coordenação motora  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; Estimular a atenção sustentada; Estimular 
lateralidade. 
Resultado: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de coordenação 
motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com tamanhas de 
garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos .Realizando 
essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades importantes 
para o nosso aprendizado. 
PENDENTE 

19/11 Enviada via plataforma a atividade: Cabelo maluco /Atividade de 
recorte. 
Objetivos: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; ampliar 
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atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de interação 
e aprendizado.  
Resultado: No dia de hoje  envio mais uma atividade para vocês realizar 
ai na casa de vocês. A atividade consiste em realizar vários rosto na 
folha A 4 com diferentes tipos de cabelo cabelo em linha reta zig-zag, 
ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a 
coordenação motora e uso correto da tesoura. Através dessa atividade 
vamos estar ampliando habilidades de uma forma prazerosa. 
PENDENTE 

26/11 Enviada via plataforma a atividade: Transferência  
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada; Ampliar 
coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver organização 
especial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 
Transferência, onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com 
liquido e três recipientes menores com diferentes marcações. A 
atividade consiste em colocar o líquido até a marcação, cuidando para 
não ultrapassar. Realizando essa atividade iremos estar estimulando a 
coordenação motora fina, a atenção compartilhada, habilidades essas 
fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 
PENDENTE 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
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Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Gabriel Luiz Pereira Andrade 
Data Nascimento: 21/02/2015 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

02/11 Não houve atendimento, feriado! 

04/11 Enviada via plataforma a atividade: Coordenação motora 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; Estimular a atenção sustentada; Estimular 
lateralidade.  
Materiais/estratégias: papel, lápis e tesoura.  
Resultado: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de coordenação 
motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com tamanhas de 
garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos. Realizando 
essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades importantes 
para o nosso aprendizado. 
PENDENTE 

09/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL fazendo uso correto da máscara. 
Atividade proposta: jogo porquinho comilão. 
Objetivo: estimular a atenção e estimular treino de alimentação.  
Materiais/estratégias: jogo porquinho comilão. 
Resultado: o usuário aceitou a proposta, compreendeu as regras do jogo 
e executou adequadamente. O usuário demonstrou maior interação 
com a terapeuta e soube seguir os comandos verbais.  

11/11 Enviada via plataforma a atividade: Recorte cabelo maluco 
Objetivos: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; Ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de interação 
e aprendizado.  
Materiais/estratégias: papel, lápis e tesoura. 
Resultado: A atividade consiste em realizar vários rosto na folha A 4 com 
diferentes tipos de cabelo cabelo em linha reta, zig-zag, ondulado, essa 
atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação motora e uso 
correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar ampliando 
habilidades de uma forma prazerosa.  
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PENDENTE 

16/11 Enviada via plataforma a atividade: Transferência. 
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada; Ampliar 
coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver organização 
especial.  
Materiais/estratégias: uma jarra grande com liquido e três recipientes 
menores com diferentes marcações.  
Execução: A atividade consiste em colocar o líquido até a marcação, 
cuidando para não ultrapassar. Realizando essa atividade iremos estar 
estimulando a coordenação motora fina, a atenção compartilhada, 
habilidades essas fundamentais para o bom desempenho nas atividades 
escolares. 
PENDENTE 

23/11 Enviada via plataforma a atividade: Usando palitos 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada. 
Materiais/estratégias: palitos de dente ou de fósforo, folhas A 4 e 
canetinhas.  
Execução: Após ter organizado o material iremos iniciar a nossa 
atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em uma mão e 
jogar na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos palitos. 
PENDENTE 

30/11 Início das devolutivas com os pais e responsáveis. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Gabriel Zanchieta Borges  
Data Nascimento: 11 /12/2008 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

04/11 Enviada atividade via plataforma: Sem os nossos olhos, não 
conseguimos ver o mundo. 
Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 
interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 
responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 
Material/estrategia: uma tampa de caixa de papelão e  canetinha. 
Execução: No vídeo explico a necessidade da visão e  o órgão 
responsável. Após a família terá que fazer dois furos na caixa, para as 
crianças colocarem as mãos e desta forma os pais pediram para as 
crianças desenharem os olhos, o nariz e a boca. Logo após mostrar para 
a criança como ficou o seu desenho. É importante que a criança perceba 
que sem enxergarmos é difícil identificarmos os lugares certinho dos 
órgãos. Que precisamos enxergar, ver as coisas para podermos 
identificá-las. 
PENDENTE 

05/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL não compareceu. 

12/11 Enviada via classrrom a atividade: Coordenação motora  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; Estimular a atenção sustentada; Estimular 
lateralidade. 
Resultado: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de coordenação 
motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com tamanhas de 
garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos .Realizando 
essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades importantes 
para o nosso aprendizado. 
PENDENTE 

19/11 Enviada via plataforma a atividade: Cabelo maluco /Atividade de 
recorte. 
Objetivos: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; ampliar 
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atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de interação 
e aprendizado.  
Resultado: No dia de hoje  envio mais uma atividade para vocês realizar 
ai na casa de vocês. A atividade consiste em realizar vários rosto na 
folha A 4 com diferentes tipos de cabelo cabelo em linha reta zig-zag, 
ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a 
coordenação motora e uso correto da tesoura. Através dessa atividade 
vamos estar ampliando habilidades de uma forma prazerosa. 
PENDENTE 

26/11 Enviada via plataforma a atividade: Transferência  
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada; Ampliar 
coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver organização 
especial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 
Transferência, onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com 
liquido e três recipientes menores com diferentes marcações. A 
atividade consiste em colocar o líquido até a marcação, cuidando para 
não ultrapassar. Realizando essa atividade iremos estar estimulando a 
coordenação motora fina, a atenção compartilhada, habilidades essas 
fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 
PENDENTE 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Gabriel Fernandes Prim  
Data Nascimento: 08/05/2016  
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

03/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL fazendo uso correto de máscara. 
Atividade proposta: quebra-cabeça animais 
Objetivo: estimular habilidades cognitivas. 
Resultado: o usuário aceitou a proposta, realizou a atividade usando os 
objetos com funcionalidade e demonstrou maior interação com a 
terapeuta. 

04/11 Enviada via classrrom a atividade: Sem os nossos olhos, não 
conseguimos ver o mundo. 
Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 
interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 
responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 
Material/estrategia: uma tampa de caixa de papelão e  canetinha. 
Execução: No vídeo explico a necessidade da visão e  o órgão 
responsável. Após a família terá que fazer dois furos na caixa, para as 
crianças colocarem as mãos e desta forma os pais pediram para as 
crianças desenharem os olhos, o nariz e a boca. Logo após mostrar para 
a criança como ficou o seu desenho. É importante que a criança perceba 
que sem enxergarmos é difícil identificarmos os lugares certinho dos 
órgãos. Que precisamos enxergar, ver as coisas para podermos 
identificá-las. 
PENDENTE 

10/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL fazendo uso correto de máscara. 
Atividade proposta: comidinha 
Objetivo: estimular autonomia e independência na alimentação. 
Resultado: o usuário aceitou a proposta, realizou a atividade usando os 
objetos com funcionalidade e demonstrou maior interação com a 
terapeuta. 

11/11 Enviada via plataforma a atividade: Identificando formas em quadrado. 
Video: identificando no nosso dia a dia a forma geometrica quadrado 
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Objetivo: identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 
Identificar e nomear a forma geometrica( quadrado), percebendo suas 
características.  
Material/estrategia: objetos da casa que possuem a forda geométrica 
quadrado. 
Atividade: pedir para a criança identificar objetos em seu lar que 
lembrem a forma geométrica quadrado. 
PENDENTE 

17/11 Enviada via plataforma a atividade: Identificando formas em circulo. 
Video: identificado a forma geometrica círculo no nosso dia a dia.  
Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 
identificar e nomear a forma geometrica (circulo), percebendo suas 
características.  
Material/ estrategia: identificar objetos da casa que possuem a forma 
geométrica circulo. 
Atividade: com o auxílio de um adulto, identificar, reconhecer objetos, 
alimentos em seu lar que lembrem a forma geométrica círculo. 
REALIZADA 

22/11 Enviada via plataforma a atividade: Dobradura chapéu de soldado 
Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 
identificar e nomear a forma geométrica (triângulo), percebendo suas 
características.  
Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal 
Atividade: A proposta é que a criança perceba que as formas 
geométricas fazem parte do nosso dia a dia e que identifiquem objetos 
em sua casa que tenham a forma geométrica triângulo. Após iremos 
fazer uma dobradura do chapéu do soldado com a folha sulfite ou folha 
de jornal/revista. 
REALIZADA 

29/11 Início das devolutivas com os pais e responsáveis. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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Rua São Paulo, n° 470, Estados 
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Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Gabriela Kreisch 
Data Nascimento: 28/03/1998 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

03/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL não compareceu. 

05/11 Enviada via plataforma a atividade: Cinema (curta metragem) 
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros; Trabalhar em equipe; 
Criar, soltar a imaginação e aumentar o nível de desinibição. 
Desenvolvimento: Que tal fazer um curta metragem com seu celular? 
Você será o diretor e o roteirista. Convide a família,  escolha o tema, 
personagens, figurino. Pense no que você tem em casa, o que poderá 
usar. Para gravar seu vídeo use de 3 há 5 minutos. Ensaio várias vezes, 
grave e exiba seu filme. 
PENDENTE 

10/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL não compareceu. 

11/11 Enviada via plataforma a atividade: Vídeo Fotos com poses criativas.  
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina; Promover a 
socialização; Estimular a comparação de imagens ajudando na 
criatividade. 
Materiais: Celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, sofá,  entre 
outros...  
Desenvolvimento: Através das imagens dos bonecos da cartela imitar 
algumas poses. Vale usar travesseiros, sofá, cadeira, como apoio. 
Convide seus familiares. Enquanto um faz as poses o outro fotografa, 
depois invertem os papéis. 
PENDENTE 

17/11 Enviada via plataforma a atividade: The voice home kids. 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos; Diminuir a desinibição; Integrar 
os participantes no universo da música; Beneficiar o desenvolvimento 
de outras linguagens. 
Material: Celular. 
Desenvolvimento: Individualmente ou em grupo escolher uma música 
conhecida de seu cantor ou cantora favoritos para apresentar 
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posteriormente. A família poderá cantar junto. 
PENDENTE 

25/11 Enviada via plataforma a atividade: Caça ao Tesouro com fotos do 
celular.  
Objetivos: Encontrar o tesouro escondido, compartilhando pistas e 
informações com outros participantes; Desenvolver a habilidade 
motora, atenção, concentração, memória, compreensão de ordens, 
associação de ideias. 
Materiais: celular, caixa de papelão ou baú,  papel sulfite, caneta, 
tesoura. 
Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um piquenique, um 
filme, um passeio, uma leitura, uma noite temática,  um jogo de 
tabuleiro,  entre outros... Seja criativo. Conversem e cheguem num 
acordo entre vocês. Pense bem onde irá esconder o tesouro. 
Fotografe cada cômodo onde for colocar as dicas/pistas e também o 
cômodo onde está o tesouro.  
Após dada a partida da caça vá mostrando as fotos dos cômodos  onde 
há dicas. Você pode auxiliar na leitura. 
PENDENTE 

29/11 Início das devolutivas com os pais e responsáveis. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Guilherme Bonifácio Grisard  
Data Nascimento: 13/05/2006 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

04/11 Enviada atividade via plataforma: Sem os nossos olhos, não 
conseguimos ver o mundo. 
Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 
interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 
responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 
Material/estrategia: uma tampa de caixa de papelão e  canetinha. 
Execução: No vídeo explico a necessidade da visão e  o órgão 
responsável. Após a família terá que fazer dois furos na caixa, para as 
crianças colocarem as mãos e desta forma os pais pediram para as 
crianças desenharem os olhos, o nariz e a boca. Logo após mostrar para 
a criança como ficou o seu desenho. É importante que a criança perceba 
que sem enxergarmos é difícil identificarmos os lugares certinho dos 
órgãos. Que precisamos enxergar, ver as coisas para podermos 
identificá-las. 
PENDENTE 

05/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL não compareceu. 

12/11 Enviada via classrrom a atividade: Coordenação motora  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; Estimular a atenção sustentada; Estimular 
lateralidade. 
Resultado: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de coordenação 
motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com tamanhas de 
garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos .Realizando 
essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades importantes 
para o nosso aprendizado. 
PENDENTE 

19/11 Enviada via plataforma a atividade: Cabelo maluco /Atividade de 
recorte. 
Objetivos: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; ampliar 
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atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de interação 
e aprendizado.  
Resultado: No dia de hoje  envio mais uma atividade para vocês realizar 
ai na casa de vocês. A atividade consiste em realizar vários rosto na 
folha A 4 com diferentes tipos de cabelo cabelo em linha reta zig-zag, 
ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a 
coordenação motora e uso correto da tesoura. Através dessa atividade 
vamos estar ampliando habilidades de uma forma prazerosa. 
PENDENTE 

26/11 Enviada via plataforma a atividade: Transferência  
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada; Ampliar 
coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver organização 
especial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 
Transferência, onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com 
liquido e três recipientes menores com diferentes marcações. A 
atividade consiste em colocar o líquido até a marcação, cuidando para 
não ultrapassar. Realizando essa atividade iremos estar estimulando a 
coordenação motora fina, a atenção compartilhada, habilidades essas 
fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 
PENDENTE 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Hector Augusto Pereira Machado  
Data Nascimento: 07/04/2010 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

04/11 Enviada atividade via plataforma: Sem os nossos olhos, não 
conseguimos ver o mundo. 
Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 
interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 
responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 
Material/estrategia: uma tampa de caixa de papelão e  canetinha. 
Execução: No vídeo explico a necessidade da visão e  o órgão 
responsável. Após a família terá que fazer dois furos na caixa, para as 
crianças colocarem as mãos e desta forma os pais pediram para as 
crianças desenharem os olhos, o nariz e a boca. Logo após mostrar para 
a criança como ficou o seu desenho. É importante que a criança perceba 
que sem enxergarmos é difícil identificarmos os lugares certinho dos 
órgãos. Que precisamos enxergar, ver as coisas para podermos 
identificá-las. 
PENDENTE 

05/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL não compareceu. 

12/11 Enviada via classrrom a atividade: Coordenação motora  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; Estimular a atenção sustentada; Estimular 
lateralidade. 
Resultado: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de coordenação 
motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com tamanhas de 
garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos .Realizando 
essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades importantes 
para o nosso aprendizado. 
PENDENTE 

19/11 Enviada via plataforma a atividade: Cabelo maluco /Atividade de 
recorte. 
Objetivos: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; ampliar 
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atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de interação 
e aprendizado.  
Resultado: No dia de hoje  envio mais uma atividade para vocês realizar 
ai na casa de vocês. A atividade consiste em realizar vários rosto na 
folha A 4 com diferentes tipos de cabelo cabelo em linha reta zig-zag, 
ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a 
coordenação motora e uso correto da tesoura. Através dessa atividade 
vamos estar ampliando habilidades de uma forma prazerosa. 
PENDENTE 

26/11 Enviada via plataforma a atividade: Transferência  
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada; Ampliar 
coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver organização 
especial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 
Transferência, onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com 
liquido e três recipientes menores com diferentes marcações. A 
atividade consiste em colocar o líquido até a marcação, cuidando para 
não ultrapassar. Realizando essa atividade iremos estar estimulando a 
coordenação motora fina, a atenção compartilhada, habilidades essas 
fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 
PENDENTE 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Henrique Brillinger 
Data Nascimento: 22/09/2016 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

03/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL fazendo uso correto de máscara. 
Atividade proposta: comidinha 
Objetivo: estimular autonomia e independência na alimentação. 
Resultado: o usuário aceitou a proposta, realizou a atividade usando os 
objetos com funcionalidade e demonstrou maior interação com a 
terapeuta. 

04/11 Enviada via classrrom a atividade: Sem os nossos olhos, não 
conseguimos ver o mundo. 
Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 
interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 
responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 
Material/estrategia: uma tampa de caixa de papelão e  canetinha. 
Execução: No vídeo explico a necessidade da visão e  o órgão 
responsável. Após a família terá que fazer dois furos na caixa, para as 
crianças colocarem as mãos e desta forma os pais pediram para as 
crianças desenharem os olhos, o nariz e a boca. Logo após mostrar para 
a criança como ficou o seu desenho. É importante que a criança perceba 
que sem enxergarmos é difícil identificarmos os lugares certinho dos 
órgãos. Que precisamos enxergar, ver as coisas para podermos 
identificá-las. 
PENDENTE 

10/11 Segue conduta terapêutica anterior:  
ATENDIMENTO PRESENCIAL fazendo uso correto de máscara. 
Atividade proposta: comidinha 
Objetivo: estimular autonomia e independência na alimentação. 
Resultado: o usuário aceitou a proposta, realizou a atividade usando os 
objetos com funcionalidade e demonstrou maior interação com a 
terapeuta. 

11/11 Enviada via plataforma a atividade: Identificando formas em quadrado. 
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Video: identificando no nosso dia a dia a forma geometrica quadrado 
Objetivo: identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 
Identificar e nomear a forma geometrica( quadrado), percebendo suas 
características.  
Material/estrategia: objetos da casa que possuem a forda geométrica 
quadrado. 
Atividade: pedir para a criança identificar objetos em seu lar que 
lembrem a forma geométrica quadrado. 
PENDENTE 

17/11 Enviada via plataforma a atividade: Identificando formas em circulo. 
Video: identificado a forma geometrica círculo no nosso dia a dia.  
Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 
identificar e nomear a forma geometrica (circulo), percebendo suas 
características.  
Material/ estrategia: identificar objetos da casa que possuem a forma 
geométrica circulo. 
Atividade: com o auxílio de um adulto, identificar, reconhecer objetos, 
alimentos em seu lar que lembrem a forma geométrica círculo. 
PENDENTE 

22/11 Enviada via plataforma a atividade: Dobradura chapéu de soldado 
Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 
identificar e nomear a forma geométrica (triângulo), percebendo suas 
características.  
Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal 
Atividade: A proposta é que a criança perceba que as formas 
geométricas fazem parte do nosso dia a dia e que identifiquem objetos 
em sua casa que tenham a forma geométrica triângulo. Após iremos 
fazer uma dobradura do chapéu do soldado com a folha sulfite ou folha 
de jornal/revista. 
PENDENTE 

29/11 Início das devolutivas com os pais e responsáveis. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Isabella Couto 
Data Nascimento: 16/01/2008 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

02/11 Não houve atendimento, feriado! 

04/11 Enviada via plataforma a atividade: Coordenação motora 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; Estimular a atenção sustentada; Estimular 
lateralidade.  
Materiais/estratégias: papel, lápis e tesoura.  
Resultado: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de coordenação 
motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com tamanhas de 
garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos. Realizando 
essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades importantes 
para o nosso aprendizado. 
PENDENTE 

09/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL não compareceu. 

11/11 Enviada via plataforma a atividade: Recorte cabelo maluco 
Objetivos: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; Ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de interação 
e aprendizado.  
Materiais/estratégias: papel, lápis e tesoura. 
Resultado: A atividade consiste em realizar vários rosto na folha A 4 com 
diferentes tipos de cabelo cabelo em linha reta, zig-zag, ondulado, essa 
atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação motora e uso 
correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar ampliando 
habilidades de uma forma prazerosa.  
PENDENTE 

16/11 Enviada via plataforma a atividade: Transferência. 
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada; Ampliar 
coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver organização 
especial.  
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Materiais/estratégias: uma jarra grande com liquido e três recipientes 
menores com diferentes marcações.  
Execução: A atividade consiste em colocar o líquido até a marcação, 
cuidando para não ultrapassar. Realizando essa atividade iremos estar 
estimulando a coordenação motora fina, a atenção compartilhada, 
habilidades essas fundamentais para o bom desempenho nas atividades 
escolares. 
PENDENTE 

23/11 Enviada via plataforma a atividade: Usando palitos 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada. 
Materiais/estratégias: palitos de dente ou de fósforo, folhas A 4 e 
canetinhas.  
Execução: Após ter organizado o material iremos iniciar a nossa 
atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em uma mão e 
jogar na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos palitos. 
PENDENTE 

30/11 Início das devolutivas com os pais e responsáveis. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Jean Fernando Oliveira Junior 
Data Nascimento: 27/05/2013 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

04/11 Enviada atividade via plataforma: Sem os nossos olhos, não 
conseguimos ver o mundo. 
Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 
interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 
responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 
Material/estrategia: uma tampa de caixa de papelão e  canetinha. 
Execução: No vídeo explico a necessidade da visão e  o órgão 
responsável. Após a família terá que fazer dois furos na caixa, para as 
crianças colocarem as mãos e desta forma os pais pediram para as 
crianças desenharem os olhos, o nariz e a boca. Logo após mostrar para 
a criança como ficou o seu desenho. É importante que a criança perceba 
que sem enxergarmos é difícil identificarmos os lugares certinho dos 
órgãos. Que precisamos enxergar, ver as coisas para podermos 
identificá-las. 
PENDENTE 

05/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL não compareceu. 

12/11 Enviada via classrrom a atividade: Coordenação motora  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; Estimular a atenção sustentada; Estimular 
lateralidade. 
Resultado: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de coordenação 
motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com tamanhas de 
garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos .Realizando 
essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades importantes 
para o nosso aprendizado. 
PENDENTE 

19/11 Enviada via plataforma a atividade: Cabelo maluco /Atividade de 
recorte. 
Objetivos: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; ampliar 
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atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de interação 
e aprendizado.  
Resultado: No dia de hoje  envio mais uma atividade para vocês realizar 
ai na casa de vocês. A atividade consiste em realizar vários rosto na 
folha A 4 com diferentes tipos de cabelo cabelo em linha reta zig-zag, 
ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a 
coordenação motora e uso correto da tesoura. Através dessa atividade 
vamos estar ampliando habilidades de uma forma prazerosa. 
PENDENTE 

26/11 Enviada via plataforma a atividade: Transferência  
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada; Ampliar 
coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver organização 
especial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 
Transferência, onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com 
liquido e três recipientes menores com diferentes marcações. A 
atividade consiste em colocar o líquido até a marcação, cuidando para 
não ultrapassar. Realizando essa atividade iremos estar estimulando a 
coordenação motora fina, a atenção compartilhada, habilidades essas 
fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 
PENDENTE 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): João Batista Bronzatti Oliveira  
Data Nascimento: 30/05/2011 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

03/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL fazendo uso correto de máscara. 
Atividade proposta: quebra-cabeça animais 
Objetivo: estimular habilidades cognitivas. 
Resultado: o usuário aceitou a proposta, realizou a atividade usando os 
objetos com funcionalidade e demonstrou maior interação com a 
terapeuta. 

04/11 Enviada via classrrom a atividade: Sem os nossos olhos, não 
conseguimos ver o mundo. 
Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 
interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 
responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 
Material/estrategia: uma tampa de caixa de papelão e  canetinha. 
Execução: No vídeo explico a necessidade da visão e  o órgão 
responsável. Após a família terá que fazer dois furos na caixa, para as 
crianças colocarem as mãos e desta forma os pais pediram para as 
crianças desenharem os olhos, o nariz e a boca. Logo após mostrar para 
a criança como ficou o seu desenho. É importante que a criança perceba 
que sem enxergarmos é difícil identificarmos os lugares certinho dos 
órgãos. Que precisamos enxergar, ver as coisas para podermos 
identificá-las. 
PENDENTE 

10/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL fazendo uso correto de máscara. 
Atividade proposta: comidinha 
Objetivo: estimular autonomia e independência na alimentação. 
Resultado: o usuário aceitou a proposta, realizou a atividade usando os 
objetos com funcionalidade e demonstrou maior interação com a 
terapeuta. 

11/11 Enviada via plataforma a atividade: Identificando formas em quadrado. 
Video: identificando no nosso dia a dia a forma geometrica quadrado 
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Objetivo: identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 
Identificar e nomear a forma geometrica( quadrado), percebendo suas 
características.  
Material/estrategia: objetos da casa que possuem a forda geométrica 
quadrado. 
Atividade: pedir para a criança identificar objetos em seu lar que 
lembrem a forma geométrica quadrado. 
PENDENTE 

17/11 Enviada via plataforma a atividade: Identificando formas em circulo. 
Video: identificado a forma geometrica círculo no nosso dia a dia.  
Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 
identificar e nomear a forma geometrica (circulo), percebendo suas 
características.  
Material/ estrategia: identificar objetos da casa que possuem a forma 
geométrica circulo. 
Atividade: com o auxílio de um adulto, identificar, reconhecer objetos, 
alimentos em seu lar que lembrem a forma geométrica círculo. 
REALIZADA 

22/11 Enviada via plataforma a atividade: Dobradura chapéu de soldado 
Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 
identificar e nomear a forma geométrica (triângulo), percebendo suas 
características.  
Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal 
Atividade: A proposta é que a criança perceba que as formas 
geométricas fazem parte do nosso dia a dia e que identifiquem objetos 
em sua casa que tenham a forma geométrica triângulo. Após iremos 
fazer uma dobradura do chapéu do soldado com a folha sulfite ou folha 
de jornal/revista. 
REALIZADA 

29/11 Início das devolutivas com os pais e responsáveis. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Joyce Manuela Pereira dos Santos 
Data Nascimento: 23/01/2008 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

02/11 Não houve atendimento, feriado! 

04/11 Enviada via plataforma a atividade: Coordenação motora 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; Estimular a atenção sustentada; Estimular 
lateralidade.  
Materiais/estratégias: papel, lápis e tesoura.  
Resultado: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de coordenação 
motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com tamanhas de 
garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos. Realizando 
essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades importantes 
para o nosso aprendizado. 
PENDENTE 

09/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL não compareceu. 

11/11 Enviada via plataforma a atividade: Recorte cabelo maluco 
Objetivos: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; Ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de interação 
e aprendizado.  
Materiais/estratégias: papel, lápis e tesoura. 
Resultado: A atividade consiste em realizar vários rosto na folha A 4 com 
diferentes tipos de cabelo cabelo em linha reta, zig-zag, ondulado, essa 
atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação motora e uso 
correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar ampliando 
habilidades de uma forma prazerosa.  
PENDENTE 

16/11 Enviada via plataforma a atividade: Transferência. 
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada; Ampliar 
coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver organização 
especial.  
Materiais/estratégias: uma jarra grande com liquido e três recipientes 
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menores com diferentes marcações.  
Execução: A atividade consiste em colocar o líquido até a marcação, 
cuidando para não ultrapassar. Realizando essa atividade iremos estar 
estimulando a coordenação motora fina, a atenção compartilhada, 
habilidades essas fundamentais para o bom desempenho nas atividades 
escolares. 
PENDENTE 

23/11 Enviada via plataforma a atividade: Usando palitos 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada. 
Materiais/estratégias: palitos de dente ou de fósforo, folhas A 4 e 
canetinhas.  
Execução: Após ter organizado o material iremos iniciar a nossa 
atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em uma mão e 
jogar na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos palitos. 
PENDENTE 

30/11 Início das devolutivas com os pais e responsáveis. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Lauro Marcos Pipper Junior  
Data Nascimento: 06/11/2009 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

03/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL fazendo uso correto de máscara. 
Atividade proposta: quebra-cabeça animais 
Objetivo: estimular habilidades cognitivas. 
Resultado: o usuário aceitou a proposta, realizou a atividade usando os 
objetos com funcionalidade e demonstrou maior interação com a 
terapeuta. 

04/11 Enviada via classrrom a atividade: Sem os nossos olhos, não 
conseguimos ver o mundo. 
Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 
interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 
responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 
Material/estrategia: uma tampa de caixa de papelão e  canetinha. 
Execução: No vídeo explico a necessidade da visão e  o órgão 
responsável. Após a família terá que fazer dois furos na caixa, para as 
crianças colocarem as mãos e desta forma os pais pediram para as 
crianças desenharem os olhos, o nariz e a boca. Logo após mostrar para 
a criança como ficou o seu desenho. É importante que a criança perceba 
que sem enxergarmos é difícil identificarmos os lugares certinho dos 
órgãos. Que precisamos enxergar, ver as coisas para podermos 
identificá-las. 
PENDENTE 

10/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL fazendo uso correto de máscara. 
Atividade proposta: comidinha 
Objetivo: estimular autonomia e independência na alimentação. 
Resultado: o usuário aceitou a proposta, realizou a atividade usando os 
objetos com funcionalidade e demonstrou maior interação com a 
terapeuta. 

11/11 Enviada via plataforma a atividade: Identificando formas em quadrado. 
Video: identificando no nosso dia a dia a forma geometrica quadrado 
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Objetivo: identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 
Identificar e nomear a forma geometrica( quadrado), percebendo suas 
características.  
Material/estrategia: objetos da casa que possuem a forda geométrica 
quadrado. 
Atividade: pedir para a criança identificar objetos em seu lar que 
lembrem a forma geométrica quadrado. 
PENDENTE 

17/11 Enviada via plataforma a atividade: Identificando formas em circulo. 
Video: identificado a forma geometrica círculo no nosso dia a dia.  
Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 
identificar e nomear a forma geometrica (circulo), percebendo suas 
características.  
Material/ estrategia: identificar objetos da casa que possuem a forma 
geométrica circulo. 
Atividade: com o auxílio de um adulto, identificar, reconhecer objetos, 
alimentos em seu lar que lembrem a forma geométrica círculo. 
REALIZADA 

22/11 Enviada via plataforma a atividade: Dobradura chapéu de soldado 
Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 
identificar e nomear a forma geométrica (triângulo), percebendo suas 
características.  
Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal 
Atividade: A proposta é que a criança perceba que as formas 
geométricas fazem parte do nosso dia a dia e que identifiquem objetos 
em sua casa que tenham a forma geométrica triângulo. Após iremos 
fazer uma dobradura do chapéu do soldado com a folha sulfite ou folha 
de jornal/revista. 
REALIZADA 

29/11 Início das devolutivas com os pais e responsáveis. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Lino Carlos Franzoi Junior 
Data Nascimento: 27/03/1990 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

04/11 Enviada via plataforma a atividade: Cinema (curta metragem) 
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros; Trabalhar em equipe; 
Criar, soltar a imaginação e aumentar o nível de desinibição. 
Desenvolvimento: Que tal fazer um curta metragem com seu celular? 
Você será o diretor e o roteirista. Convide a família,  escolha o tema, 
personagens, figurino. Pense no que você tem em casa, o que poderá 
usar. Para gravar seu vídeo use de 3 há 5 minutos. Ensaio várias vezes, 
grave e exiba seu filme. 
PENDENTE 

11/11 Enviada via plataforma a atividade: Vídeo Fotos com poses criativas.  
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina; Promover a 
socialização; Estimular a comparação de imagens ajudando na 
criatividade. 
Materiais: Celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, sofá,  entre 
outros...  
Desenvolvimento: Através das imagens dos bonecos da cartela imitar 
algumas poses. Vale usar travesseiros, sofá, cadeira, como apoio. 
Convide seus familiares. Enquanto um faz as poses o outro fotografa, 
depois invertem os papéis. 
PENDENTE 

16/11 Enviada via plataforma a atividade: The voice home kids. 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos; Diminuir a desinibição; Integrar 
os participantes no universo da música; Beneficiar o desenvolvimento 
de outras linguagens. 
Material: Celular. 
Desenvolvimento: Individualmente ou em grupo escolher uma música 
conhecida de seu cantor ou cantora favoritos para apresentar 
posteriormente. A família poderá cantar junto. 
PENDENTE 
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23/11 Enviada via plataforma a atividade: Caça ao Tesouro com fotos do 
celular.  
Objetivos: Encontrar o tesouro escondido, compartilhando pistas e 
informações com outros participantes; Desenvolver a habilidade 
motora, atenção, concentração, memória, compreensão de ordens, 
associação de ideias. 
Materiais: celular, caixa de papelão ou baú,  papel sulfite, caneta, 
tesoura. 
Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um piquenique, um 
filme, um passeio, uma leitura, uma noite temática,  um jogo de 
tabuleiro,  entre outros... Seja criativo. Conversem e cheguem num 
acordo entre vocês. Pense bem onde irá esconder o tesouro. 
Fotografe cada cômodo onde for colocar as dicas/pistas e também o 
cômodo onde está o tesouro.  
Após dada a partida da caça vá mostrando as fotos dos cômodos  onde 
há dicas. Você pode auxiliar na leitura. 
PENDENTE 

30/11 Inicio das devolutivas com os pais e responsáveis. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Liv Agatha Carvalho  
Data Nascimento: 19/06/2017  
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

04/11 Enviada atividade via plataforma: Sem os nossos olhos, não 
conseguimos ver o mundo. 
Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 
interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 
responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 
Material/estrategia: uma tampa de caixa de papelão e  canetinha. 
Execução: No vídeo explico a necessidade da visão e  o órgão 
responsável. Após a família terá que fazer dois furos na caixa, para as 
crianças colocarem as mãos e desta forma os pais pediram para as 
crianças desenharem os olhos, o nariz e a boca. Logo após mostrar para 
a criança como ficou o seu desenho. É importante que a criança perceba 
que sem enxergarmos é difícil identificarmos os lugares certinho dos 
órgãos. Que precisamos enxergar, ver as coisas para podermos 
identificá-las. 
PENDENTE 

05/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL não compareceu. 

12/11 Enviada via classrrom a atividade: Coordenação motora  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; Estimular a atenção sustentada; Estimular 
lateralidade. 
Resultado: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de coordenação 
motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com tamanhas de 
garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos .Realizando 
essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades importantes 
para o nosso aprendizado. 
PENDENTE 

19/11 Enviada via plataforma a atividade: Cabelo maluco /Atividade de 
recorte. 
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Objetivos: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de interação 
e aprendizado.  
Resultado: No dia de hoje  envio mais uma atividade para vocês realizar 
ai na casa de vocês. A atividade consiste em realizar vários rosto na 
folha A 4 com diferentes tipos de cabelo cabelo em linha reta zig-zag, 
ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a 
coordenação motora e uso correto da tesoura. Através dessa atividade 
vamos estar ampliando habilidades de uma forma prazerosa. 
PENDENTE 

26/11 Enviada via plataforma a atividade: Transferência  
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada; Ampliar 
coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver organização 
especial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 
Transferência, onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com 
liquido e três recipientes menores com diferentes marcações. A 
atividade consiste em colocar o líquido até a marcação, cuidando para 
não ultrapassar. Realizando essa atividade iremos estar estimulando a 
coordenação motora fina, a atenção compartilhada, habilidades essas 
fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 
PENDENTE 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Lorenzo Stein  
Data Nascimento: 05/06/2012 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

02/11 Não houve atendimento, feriado! 

04/11 Enviada via plataforma a atividade: Coordenação motora 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; Estimular a atenção sustentada; Estimular 
lateralidade.  
Materiais/estratégias: papel, lápis e tesoura.  
Resultado: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de coordenação 
motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com tamanhas de 
garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos. Realizando 
essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades importantes 
para o nosso aprendizado. 
PENDENTE 

09/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL fazendo uso correto da máscara. 
Atividade proposta: jogo de memória das frutas. 
Objetivo: estimular a atenção e estimular treino de alimentação.  
Materiais/estratégias: peças com diversas frutas. 
Resultado: o usuário aceitou a proposta, soube associar cada fruta ao 
seu respectivo par e também soube nomeá-las, permaneceu sentado e 
atento durante a execução da atividade. 

11/11 Enviada via plataforma a atividade: Recorte cabelo maluco 
Objetivos: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; Ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de interação 
e aprendizado.  
Materiais/estratégias: papel, lápis e tesoura. 
Resultado: A atividade consiste em realizar vários rosto na folha A 4 com 
diferentes tipos de cabelo em linha reta, zig-zag, ondulado, essa 
atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação motora e uso 
correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar ampliando 
habilidades de uma forma prazerosa.  
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PENDENTE 

16/11 Enviada via plataforma a atividade: Transferência. 
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada; Ampliar 
coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver organização 
especial.  
Materiais/estratégias: uma jarra grande com liquido e três recipientes 
menores com diferentes marcações.  
Execução: A atividade consiste em colocar o líquido até a marcação, 
cuidando para não ultrapassar. Realizando essa atividade iremos estar 
estimulando a coordenação motora fina, a atenção compartilhada, 
habilidades essas fundamentais para o bom desempenho nas atividades 
escolares. 
PENDENTE 

23/11 Enviada via plataforma a atividade: Usando palitos 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada. 
Materiais/estratégias: palitos de dente ou de fósforo, folhas A 4 e 
canetinhas.  
Execução: Após ter organizado o material iremos iniciar a nossa 
atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em uma mão e 
jogar na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos palitos. 
PENDENTE 

30/11 Início das devolutivas com os pais e responsáveis. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Lucas Norberto Campos 
Data Nascimento: 04/09/1998 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

04/11 Enviada via plataforma a atividade: Cinema (curta metragem) 
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros; Trabalhar em equipe; 
Criar, soltar a imaginação e aumentar o nível de desinibição. 
Desenvolvimento: Que tal fazer um curta metragem com seu celular? 
Você será o diretor e o roteirista. Convide a família,  escolha o tema, 
personagens, figurino. Pense no que você tem em casa, o que poderá 
usar. Para gravar seu vídeo use de 3 há 5 minutos. Ensaio várias vezes, 
grave e exiba seu filme. 
PENDENTE 

11/11 Enviada via plataforma a atividade: Vídeo Fotos com poses criativas.  
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina; Promover a 
socialização; Estimular a comparação de imagens ajudando na 
criatividade. 
Materiais: Celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, sofá,  entre 
outros...  
Desenvolvimento: Através das imagens dos bonecos da cartela imitar 
algumas poses. Vale usar travesseiros, sofá, cadeira, como apoio. 
Convide seus familiares. Enquanto um faz as poses o outro fotografa, 
depois invertem os papéis. 
PENDENTE 

16/11 Enviada via plataforma a atividade: The voice home kids. 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos; Diminuir a desinibição; Integrar 
os participantes no universo da música; Beneficiar o desenvolvimento 
de outras linguagens. 
Material: Celular. 
Desenvolvimento: Individualmente ou em grupo escolher uma música 
conhecida de seu cantor ou cantora favoritos para apresentar 
posteriormente. A família poderá cantar junto. 
PENDENTE 
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23/11 Enviada via plataforma a atividade: Caça ao Tesouro com fotos do 
celular.  
Objetivos: Encontrar o tesouro escondido, compartilhando pistas e 
informações com outros participantes; Desenvolver a habilidade 
motora, atenção, concentração, memória, compreensão de ordens, 
associação de ideias. 
Materiais: celular, caixa de papelão ou baú,  papel sulfite, caneta, 
tesoura. 
Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um piquenique, um 
filme, um passeio, uma leitura, uma noite temática,  um jogo de 
tabuleiro,  entre outros... Seja criativo. Conversem e cheguem num 
acordo entre vocês. Pense bem onde irá esconder o tesouro. 
Fotografe cada cômodo onde for colocar as dicas/pistas e também o 
cômodo onde está o tesouro.  
Após dada a partida da caça vá mostrando as fotos dos cômodos  onde 
há dicas. Você pode auxiliar na leitura. 
PENDENTE 

30/11 Inicio das devolutivas com os pais e responsáveis. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Matheus Sturmer Amandio  
Data Nascimento: 06/01/2015 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

02/11 Não houve atendimento, feriado! 

04/11 Enviada via plataforma a atividade: Coordenação motora 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; Estimular a atenção sustentada; Estimular 
lateralidade.  
Materiais/estratégias: papel, lápis e tesoura.  
Resultado: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de coordenação 
motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com tamanhas de 
garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos. Realizando 
essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades importantes 
para o nosso aprendizado. 
PENDENTE 

09/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL fazendo uso correto da máscara. 
Atividade proposta: porquinho comilão. 
Objetivo: estimular a autonomia e independência na alimentação. 
Materiais/estratégias: jogo porquinho comilão. 
Resultado: o usuário aceitou a proposta, porém teve dificuldade em 
compreender e seguir as regras do jogo, contudo apresentou maior 
interação com a terapeuta. 

11/11 Enviada via plataforma a atividade: Recorte cabelo maluco 
Objetivos: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; Ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de interação 
e aprendizado.  
Materiais/estratégias: papel, lápis e tesoura. 
Resultado: A atividade consiste em realizar vários rosto na folha A 4 com 
diferentes tipos de cabelo em linha reta, zig-zag, ondulado, essa 
atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação motora e uso 
correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar ampliando 
habilidades de uma forma prazerosa.  
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PENDENTE 

16/11 Enviada via plataforma a atividade: Transferência. 
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada; Ampliar 
coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver organização 
especial.  
Materiais/estratégias: uma jarra grande com liquido e três recipientes 
menores com diferentes marcações.  
Execução: A atividade consiste em colocar o líquido até a marcação, 
cuidando para não ultrapassar. Realizando essa atividade iremos estar 
estimulando a coordenação motora fina, a atenção compartilhada, 
habilidades essas fundamentais para o bom desempenho nas atividades 
escolares. 
PENDENTE 

23/11 Enviada via plataforma a atividade: Usando palitos 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada. 
Materiais/estratégias: palitos de dente ou de fósforo, folhas A 4 e 
canetinhas.  
Execução: Após ter organizado o material iremos iniciar a nossa 
atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em uma mão e 
jogar na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos palitos. 
PENDENTE 

30/11 Início das devolutivas com os pais e responsáveis. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 

 

RELATÓRIO MENSAL – NOVEMBRO/2020 

Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal  

Usuário: Lorenzo Stein 

Data Nascimento: 05/06/2012 – 8 anos 

Mês: Novembro/2020 

Profissional: Educador Físico Thiago Pires 

 

Data  

 

 

 

02/11 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Alongamento muscular ativo 

Circuito de exercícios e treino com bola 

Materiais – cama elástica, cones, aros e bolas 

Desenvolvimento / resultado – apresentou pouco interesse mas 

desenvolveu as atividades propostas de forma relutante 

 

 

 

04/11 

Envio de vídeo - coordenação motora 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver 

noção espacial; Estimular a atenção sustentada. Estimular lateralidade 

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 

coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com 

tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos. 

Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 

importantes para o nosso aprendizado.   

PENDENTE 

 

 

 

09/11 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Alongamento muscular 

Circuito de exercícios e equilíbrio 

Uso de equipamento para treino de equilíbrio 

Materiais – Fita de equilíbrio, cama elástica, cones  

Desenvolvimento / resultado – Não apresentou interesse, mas desenvolveu 

as atividades.  

 Envio de vídeo - Cabelo Maluco 
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_______________________________________ 

Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 

 

 

11/11 

OBJETIVOS: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; ampliar 

atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de interação e 

aprendizado 

DESENVOLVIMENTO: No dia de hoje envio mais uma atividade para vocês 

realizar aí na casa de vocês. A atividade consiste em realizar vários rostos na 

folha A 4 com diferentes tipos de cabelo, em linha reta, zig-zag, ondulado, 

essa atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação motora e 

uso correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar ampliando 

habilidades de uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de vocês com o 

resultado dos recortes que fizeram em casa.  

PENDENTE 

 
 
 
 

18/11 

Envio de vídeo - Transferência. 

Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. Ampliar 

coordenação motora fina e viso motora; desenvolver organização especial. 

Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 

Transferência, onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com líquido e 

três recipientes menores com diferentes marcações. A atividade consiste em 

colocar o líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar. Realizando 

essa atividade iremos estar estimulando a coordenação motora fina, a 

atenção compartilhada, habilidades essas fundamentais para o bom 

desempenho nas atividades escolares. 

 PENDENTE 

 

 

25/11 

Atividade: Brincando com palitos  

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora desenvolver 

atenção sustentada e compartilhada; 

Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 

estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de 

palitos de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado 

o material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá 

segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o 

contorno em volta dos palitos.  

PENDENTE 

Objetivo Desenvolver o interesse pelos jogos 
Melhora na coordenação motora e controle da ansiedade. 
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_______________________________________ 

Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal  

Usuário: Felipe Felix 
Data Nascimento: 17/07/2014 – 6 anos 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Pires 

 

Data  

 

02/11 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Circuito de exercícios, troca de passes com bola 

Materiais – cama elástica, cones, aros e bolas 

Desenvolvimento / resultado – apresentou interesse e desenvolveu as 

atividades propostas 

04/11 Envio de vídeo - coordenação motora. 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver 

noção espacial; Estimular a atenção sustentada. Estimular lateralidade 

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 

coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com 

tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos. 

Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 

importantes para o nosso aprendizado.   

PENDENTE 

 

09/11 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Alongamento muscular ativo 

Circuito de exercícios e equilíbrio 

Uso de equipamento para treino de equilíbrio 

Materiais – Fita de equilíbrio, cama elástica, cones e aros 

Desenvolvimento / resultado – apresentou interesse e desenvolveu as 

atividades propostas com entusiasmo e alegria 

 

 

11/11 

Envio de vídeo - Cabelo Maluco. 

OBJETIVOS: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; ampliar 

atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de interação e 

aprendizado. 

DESENVOLVIMENTO: NO dia de hoje envio mais uma atividade para vocês 

realizar aí na casa de vocês. A atividade consiste em realizar vários rostos na 

folha A 4 com diferentes tipos de cabelo, em linha reta, zig-zag, ondulado, 

essa atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação motora e 

883 / 1106



 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 

 

uso correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar ampliando 

habilidades de uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de vocês com o 

resultado dos recortes que fizeram em casa.  

PENDENTE 

18/11 Envio de vídeo - Transferência. 

Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. Ampliar 

coordenação motora fina e viso motora; desenvolver organização especial. 

Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 

Transferência, onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com líquido e 

três recipientes menores com diferentes marcações. A atividade consiste em 

colocar o líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar. Realizando 

essa atividade iremos estar estimulando a coordenação motora fina, a 

atenção compartilhada, habilidades essas fundamentais para o bom 

desempenho nas atividades escolares. 

 PENDENTE 

 

 

25/11 

Atividade: Brincando com palitos  

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora desenvolver 

atenção sustentada e compartilhada; 

Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 

estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de 

palitos de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado 

o material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá 

segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o 

contorno em volta dos palitos.  

PENDENTE 

 

Objetivo 

Desenvolver o interesse pelos jogos 
Desenvolver a coordenação motora 
Trabalhar a socialização 
Melhorar o contato verbal 
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Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal  

Usuário: Benjamim Tobias da Costa 
Data Nascimento: 01/08/2014 – 6 anos 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Pires 

 

Data  

02/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL Não compareceu ao atendimento 

 

 

 

 

 

04/11 

Envio de vídeo - coordenação motora. 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver 

noção espacial; Estimular a atenção sustentada. Estimular lateralidade 

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 

coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com 

tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos. 

Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 

importantes para o nosso aprendizado.   

PENDENTE 

 

09/11 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Alongamento muscular ativo 

Recreação com bola de tênis, boliche adaptado com bola de tênis. 

Materiais – Mesa, Bola de tênis, peças de dominó 

Desenvolvimento / resultado – apresentou interesse e desenvolveu as 

atividades propostas com entusiasmo e alegria. 

 

11/11 

Envio de vídeo - Cabelo Maluco. 

OBJETIVOS: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; ampliar 

atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de interação e 

aprendizado. 

DESENVOLVIMENTO: NO dia de hoje envio mais uma atividade para vocês 

realizar aí na casa de vocês. A atividade consiste em realizar vários rostos na 

folha A 4 com diferentes tipos de cabelo, em linha reta, zig-zag, ondulado, 

essa atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação motora e 

uso correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar ampliando 

habilidades de uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de vocês com o 

resultado dos recortes que fizeram em casa.  

PENDENTE 

18/11 Envio de vídeo - Transferência. 
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Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. Ampliar 

coordenação motora fina e viso motora; desenvolver organização especial. 

Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 

Transferência, onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com líquido e 

três recipientes menores com diferentes marcações. A atividade consiste em 

colocar o líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar. Realizando 

essa atividade iremos estar estimulando a coordenação motora fina, a 

atenção compartilhada, habilidades essas fundamentais para o bom 

desempenho nas atividades escolares. 

 PENDENTE 

25/11 Atividade: Brincando com palitos  

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora desenvolver 

atenção sustentada e compartilhada; 

Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 

estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de 

palitos de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado 

o material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá 

segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o 

contorno em volta dos palitos.  

PENDENTE 

 

Objetivo 

Aprimorar a habilidade nos jogos 
Desenvolver a coordenação motora 
Trabalhar a Socialização 
Melhorar o contato verbal 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal  

Usuário: Pedro Yohan Biscaia 
Data Nascimento: 24/11/2014 – 6 anos 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Pires 

 

Data  

02/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL. Não compareceu ao atendimento presencial. 

 

 

 

 

 

04/11 

Envio de vídeo - Sem nossos olhos não conseguimos ver o mundo. 

Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 

interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão responsável 

pela visão e sua importância em nossas vidas. Material/estratégia: uma tampa 

de caixa de papelão e canetinha. Atividade: No vídeo explico a necessidade da 

visão e o órgão responsável. Após a família terá que fazer dois furos na caixa, 

para as crianças colocarem as mãos e desta forma os pais pediram para as 

crianças desenharem os olhos, o nariz e a boca. Logo após mostrar para a 

criança como ficou o seu desenho. É importante que a criança perceba que 

sem enxergarmos é difícil identificarmos os lugares certinho dos órgãos. Que 

precisamos enxergar, ver as coisas para podermos identificá-las.  

PENDENTE 

 

09/11 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Alongamento muscular ativo 

Circuito de exercícios e troca de passes com bolas 

Materiais – Bolas de futebol e vôlei, cama elástica, cones e aros 

Desenvolvimento / resultado – apresentou interesse e desenvolveu as 

atividades propostas com entusiasmo. 

 

11/11 

Envio de vídeo - identificando a forma geométrica, quadrado. 

Objetivo: identificar que as formas geométricas estão presentes no ambiente 

a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e nomear a 

forma geométrica (quadrado), percebendo suas características. 

Material/estratégia: objetos da casa que possuem a forma geométrica 

quadrado. Atividade: pedir para a criança identificar objetos em seu lar que 

lembrem a forma geométrica quadrado. 

 PENDENTE 

18/11 Envio de vídeo - identificando a forma geométrica, círculo. 

Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no ambiente 
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a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e nomear a 

forma geométrica(círculo), percebendo suas características. Material/ 

estratégia: identificar objetos da casa que possuem a forma geométrica 

círculo. Atividade: com o auxílio de um adulto, identificar, reconhecer objetos, 

alimentos em seu lar que lembrem a forma geométrica círculo.  

PENDENTE 

25/11 Envio de Vídeo: Dobradura chapéu do soldado. 

Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no ambiente 

a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e nomear a 

forma geométrica (triângulo), percebendo suas características. 

Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal Atividade: A 

proposta é que a criança perceba que as formas geométricas fazem parte do 

nosso dia a dia e que identifiquem objetos em sua casa que tenham a forma 

geométrica triângulo. Após iremos fazer uma dobradura do chapéu do soldado 

com a folha sulfite ou folha de jornal/revista. 

 PENDENTE 

 

Objetivo 

Desenvolver o interesse pelos jogos 
Desenvolver a coordenação motora 
Trabalhar a socialização 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal  

Usuário: Gabriel Luiz Pereira Andrade 
Data Nascimento: 21/05/2015 – 5 anos 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Pires 

 

Data  

02/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Circuito de exercícios e troca de passes com bolas 

Materiais – Bola de tênis, e futebol, cama elástica, cones e aros. 

Desenvolvimento / resultado – Não apresentou interesse, mas desenvolveu 

algumas atividades propostas. 

 

 

 

 

 

04/11 

Envio de vídeo - Sem nossos olhos não conseguimos ver o mundo. 

Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 

interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 

responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 

Material/estratégia: uma tampa de caixa de papelão e canetinha. Atividade: 

No vídeo explico a necessidade da visão e o órgão responsável. Após a 

família terá que fazer dois furos na caixa, para as crianças colocarem as 

mãos e desta forma os pais pediram para as crianças desenharem os olhos, o 

nariz e a boca. Logo após mostrar para a criança como ficou o seu desenho. 

É importante que a criança perceba que sem enxergarmos é difícil 

identificarmos os lugares certinho dos órgãos. Que precisamos enxergar, ver 

as coisas para podermos identificá-las.  

PENDENTE 

 

09/11 
ATENDIMENTO PRESENCIAL. Não compareceu ao atendimento 

presencial. 

 

11/11 

Envio de vídeo - identificando a forma geométrica, quadrado. 

Objetivo: identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e 

nomear a forma geométrica (quadrado), percebendo suas características. 

Material/estratégia: objetos da casa que possuem a forma geométrica 

quadrado. Atividade: pedir para a criança identificar objetos em seu lar que 

lembrem a forma geométrica quadrado. 

 PENDENTE 

18/11 Envio de vídeo - identificando a forma geométrica, círculo. 
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Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e 

nomear a forma geométrica(círculo), percebendo suas características. 

Material/ estratégia: identificar objetos da casa que possuem a forma 

geométrica círculo. Atividade: com o auxílio de um adulto, identificar, 

reconhecer objetos, alimentos em seu lar que lembrem a forma geométrica 

círculo.  

PENDENTE 

25/11 Envio de Vídeo: Dobradura chapéu do soldado. 

Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e 

nomear a forma geométrica (triângulo), percebendo suas características. 

Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal Atividade: A 

proposta é que a criança perceba que as formas geométricas fazem parte do 

nosso dia a dia e que identifiquem objetos em sua casa que tenham a forma 

geométrica triângulo. Após iremos fazer uma dobradura do chapéu do 

soldado com a folha sulfite ou folha de jornal/revista. 

 PENDENTE 

 

Objetivo 

Desenvolver o interesse pelos jogos 
Desenvolver a coordenação motora 
Trabalhar a socialização 
Melhorar o contato verbal 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal  

Usuário: Matheus Sturmer Amandio 
Data Nascimento: 06/05/2015 – 5 anos 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Pires 

 

Data  

02/11  

 

 

 

 

 

04/11 

Envio de vídeo - coordenação motora. 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver 

noção espacial; Estimular a atenção sustentada. Estimular lateralidade 

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 

coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com 

tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos. 

Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 

importantes para o nosso aprendizado.   

PENDENTE 

 

09/11 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Alongamento muscular ativo 

Circuito de exercícios e troca de passes com bolas 

Materiais – Bolas de futebol e Tênis, cama elástica, cones e aros 

Desenvolvimento / resultado – apresentou interesse e desenvolveu as 

atividades propostas com entusiasmo 

 

11/11 

Envio de vídeo - Cabelo Maluco. 

OBJETIVOS: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; ampliar 

atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de interação e 

aprendizado. 

DESENVOLVIMENTO: NO dia de hoje envio mais uma atividade para vocês 

realizar aí na casa de vocês. A atividade consiste em realizar vários rostos na 

folha A 4 com diferentes tipos de cabelo, em linha reta, zig-zag, ondulado, 

essa atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação motora e 

uso correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar ampliando 

habilidades de uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de vocês com o 

resultado dos recortes que fizeram em casa.  

PENDENTE 

18/11 Envio de vídeo - Transferência. 
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Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. Ampliar 

coordenação motora fina e viso motora; desenvolver organização especial. 

Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 

Transferência, onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com líquido e 

três recipientes menores com diferentes marcações. A atividade consiste em 

colocar o líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar. Realizando 

essa atividade iremos estar estimulando a coordenação motora fina, a 

atenção compartilhada, habilidades essas fundamentais para o bom 

desempenho nas atividades escolares. 

 PENDENTE 

25/11 Atividade: Brincando com palitos  

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora desenvolver 

atenção sustentada e compartilhada; 

Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 

estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de 

palitos de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado 

o material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá 

segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o 

contorno em volta dos palitos.  

PENDENTE 

Objetivo Desenvolver o interesse pelos jogos 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal  

Usuário: Victor Hugo Vaz 
Data Nascimento: 10/08/2010 – 10 anos 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Pires 

 

Data  

02/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Alongamento muscular ativo 

Circuito de exercícios e troca de passes com bolas 

Materiais – Bolas de futebol e Tênis, cama elástica, cones e aros 

Desenvolvimento / resultado – apresentou interesse e desenvolveu as 

atividades propostas  

 

 

 

 

 

04/11 

Envio de vídeo - Cinema (Curta metragem) 

Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros. Trabalhar em equipe, criar, 

soltar a imaginação e aumentar o nível de desinibição. Desenvolvimento: 

que tal fazer um curta metragem com seu celular? Você será o diretor e o 

roteirista. Convide a família, escolha o tema, personagens, figurino. Pense 

no que você tem em casa, o que poderá usar. Para gravar seu vídeo use de 3 

há 5 minutos. 

PENDENTE 

 

09/11 
ATENDIMENTO PRESENCIAL. Não compareceu ao atendimento 

presencial. 

 

11/11 

Envio de vídeo - Fotos com poses criativas. 

Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a 

socialização. Estimular a comparação de imagens ajudando na criatividade. 

PENDENTE 

18/11 Envio de vídeo - The voice home kids 

Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição. Integrar os 

participantes no universo da música. Beneficiar o desenvolvimento de outras 

linguagens. 

 PENDENTE 

25/11 Envio de vídeo - Caça ao Tesouro com fotos do celular. 

 Objetivos: Encontrar o tesouro escondido, compartilhando pistas e 

informações com outros participantes. Desenvolver a habilidade motora, 

atenção, concentração, memória, compreensão de ordens, associação de 
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ideias. Quaisquer dúvidas estamos à disposição. Contamos com sua 

participação! 

 PENDENTE 

Objetivo Aprimorar a habilidade nos jogos 
Desenvolver a coordenação motora 
Trabalhar a Socialização 
Melhorar o contato verbal 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal  

Usuário: Edie Lourenço Carvalho 
Data Nascimento: 20/02/2009 – 11 anos 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Pires 

 

Data  

 

02/11 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Alongamento muscular ativo 

Circuito de exercícios e troca de passes com bolas 

Materiais – Bolas de futebol e Tênis, cama elástica, cones e aros 

Desenvolvimento / resultado – apresentou interesse nas atividades 

propostas e desenvolveu tranquilamente com entusiasmo 

04/11 Envio de vídeo - Cinema (Curta metragem) 

Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros. Trabalhar em equipe, criar, 

soltar a imaginação e aumentar o nível de desinibição. Desenvolvimento: 

que tal fazer um curta metragem com seu celular? Você será o diretor e o 

roteirista. Convide a família, escolha o tema, personagens, figurino. Pense 

no que você tem em casa, o que poderá usar. Para gravar seu vídeo use de 3 

há 5 minutos. 

PENDENTE 

 

09/11 
ATENDIMENTO PRESENCIAL. Não compareceu ao atendimento 

presencial. 

 

 

11/11 

Envio de vídeo - Fotos com poses criativas. 

Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a 

socialização. Estimular a comparação de imagens ajudando na criatividade. 

REALIZADA 

18/11 Envio de vídeo - The voice home kids 

Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição. Integrar os 

participantes no universo da música. Beneficiar o desenvolvimento de outras 

linguagens. 

 PENDENTE 

 

 

25/11 

Envio de vídeo - Caça ao Tesouro com fotos do celular. 

 Objetivos: Encontrar o tesouro escondido, compartilhando pistas e 

informações com outros participantes. Desenvolver a habilidade motora, 

atenção, concentração, memória, compreensão de ordens, associação de 
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ideias. Quaisquer dúvidas estamos à disposição. Contamos com sua 

participação! 

 PENDENTE 

 

Objetivo 

Aprimorar a habilidade nos jogos 
Desenvolver a coordenação motora 
Trabalhar a Socialização 
Melhorar o contato verbal 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal  

Usuário: Andriel Henrique Cremonte Nantes 
Data Nascimento: 21/02/2015 – 5 anos 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Pires 

 

Data  

03/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Alongamento muscular ativo 

Recreação com jogos e brincadeiras 

Materiais – Bola de borracha, cama elástica, cones e aros coloridos 

Desenvolvimento / resultado – apresentou interesse e desenvolveu as 

atividades propostas com entusiasmo e alegria, se sentindo mais a vontade 

com os terapeutas. 

 

 

 

 

 

04/11 

Envio de vídeo - Sem nossos olhos não conseguimos ver o mundo. 

Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 

interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 

responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 

Material/estratégia: uma tampa de caixa de papelão e canetinha. Atividade: 

No vídeo explico a necessidade da visão e o órgão responsável. Após a 

família terá que fazer dois furos na caixa, para as crianças colocarem as 

mãos e desta forma os pais pediram para as crianças desenharem os olhos, o 

nariz e a boca. Logo após mostrar para a criança como ficou o seu desenho. 

É importante que a criança perceba que sem enxergarmos é difícil 

identificarmos os lugares certinho dos órgãos. Que precisamos enxergar, ver 

as coisas para podermos identificá-las.  

PENDENTE 

 

10/11 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Recreação com brincadeiras (esconde-esconde, pega-pega, corrida, pula-

pula) 

Materiais – cama elástica, cones e aros  

Desenvolvimento / resultado – apresentou interesse e desenvolveu as 

atividades propostas com entusiasmo e alegria, se sentindo mais à vontade 

com os terapeutas. 

 

11/11 

Envio de vídeo - identificando a forma geométrica, quadrado. 

Objetivo: identificar que as formas geométricas estão presentes no 
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ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e 

nomear a forma geométrica (quadrado), percebendo suas características. 

Material/estratégia: objetos da casa que possuem a forma geométrica 

quadrado. Atividade: pedir para a criança identificar objetos em seu lar que 

lembrem a forma geométrica quadrado. 

 PENDENTE 

18/11 Envio de vídeo - identificando a forma geométrica, círculo. 

Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e 

nomear a forma geométrica(círculo), percebendo suas características. 

Material/ estratégia: identificar objetos da casa que possuem a forma 

geométrica círculo. Atividade: com o auxílio de um adulto, identificar, 

reconhecer objetos, alimentos em seu lar que lembrem a forma geométrica 

círculo.  

PENDENTE 

25/11 Envio de Vídeo: Dobradura chapéu do soldado. 

Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e 

nomear a forma geométrica (triângulo), percebendo suas características. 

Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal Atividade: A 

proposta é que a criança perceba que as formas geométricas fazem parte do 

nosso dia a dia e que identifiquem objetos em sua casa que tenham a forma 

geométrica triângulo. Após iremos fazer uma dobradura do chapéu do 

soldado com a folha sulfite ou folha de jornal/revista. 

 PENDENTE 

 

Objetivo 

Incorporar o conhecimento dos esportes 
Desenvolver a coordenação motora 
Trabalhar a Socialização  
Melhorar o contato verbal 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal  

Usuário: Bernardo Rey Portinoi  
Data Nascimento: 08/03/2006 – 14 anos 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Pires 

 

Data  

03/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL. Não compareceu ao atendimento 

presencial. 

 

 

04/11 

Envio de vídeo - Cinema (Curta metragem) 

Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros. Trabalhar em equipe, criar, 

soltar a imaginação e aumentar o nível de desinibição. Desenvolvimento: 

que tal fazer um curta metragem com seu celular? Você será o diretor e o 

roteirista. Convide a família, escolha o tema, personagens, figurino. Pense 

no que você tem em casa, o que poderá usar. Para gravar seu vídeo use de 3 

há 5 minutos. 

PENDENTE 

10/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Alongamento muscular ativo 

Troca de passes com bola de basquete e futebol 

Materiais – Bola de borracha, Bola de Basquete, Bola de futebol, cones e 

aros coloridos 

Desenvolvimento / resultado – apresentou interesse e desenvolveu as 

atividades propostas com entusiasmo e alegria, se mostrando muito a 

vontade com os terapeutas. 

 

11/11 

Envio de vídeo - Fotos com poses criativas. 

Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a 

socialização. Estimular a comparação de imagens ajudando na criatividade. 

PENDENTE 

 

 

18/11 

Envio de vídeo - The voice home kids 

Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição. Integrar os 

participantes no universo da música. Beneficiar o desenvolvimento de outras 

linguagens. 

 PENDENTE 

 

 

Envio de vídeo - Caça ao Tesouro com fotos do celular. 

 Objetivos: Encontrar o tesouro escondido, compartilhando pistas e 
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25/11 informações com outros participantes. Desenvolver a habilidade motora, 

atenção, concentração, memória, compreensão de ordens, associação de 

ideias. Quaisquer dúvidas estamos à disposição. Contamos com sua 

participação! 

 PENDENTE 

 

Objetivo 

Aprimorar a habilidade nos jogos 
Desenvolver a coordenação motora 
Trabalhar a Socialização 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal  

Usuário: Emanuel Gonçalves Buzzo 
Data Nascimento: 03/02/2012 – 8 anos 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Pires 

 

Data  

03/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Alongamento muscular ativo 

Circuito de exercícios, com diferentes estações 

Materiais – Bola de borracha, cama elástica, cones e aros coloridos 

Desenvolvimento / resultado – apresentou resistência no início, mas depois 

teve interesse e desenvolveu as atividades propostas. 

04/11 Envio de vídeo - Cinema (Curta metragem) 

Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros. Trabalhar em equipe, criar, 

soltar a imaginação e aumentar o nível de desinibição. Desenvolvimento: 

que tal fazer um curta metragem com seu celular? Você será o diretor e o 

roteirista. Convide a família, escolha o tema, personagens, figurino. Pense 

no que você tem em casa, o que poderá usar. Para gravar seu vídeo use de 3 

há 5 minutos. 

PENDENTE 

10/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Alongamento muscular ativo 

Recreação com brincadeiras populares 

Materiais – Espaço externo (quadra, pátio, árvores) 

Desenvolvimento / resultado – apresentou interesse e desenvolveu as 

atividades propostas, tendo iniciativa de propor novas atividades. 

 

11/11 

Envio de vídeo - Fotos com poses criativas. 

Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a 

socialização. Estimular a comparação de imagens ajudando na criatividade. 

PENDENTE 

 

 

18/11 

Envio de vídeo - The voice home kids 

Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição. Integrar os 

participantes no universo da música. Beneficiar o desenvolvimento de outras 
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linguagens. 

 PENDENTE 

 

 

25/11 

Envio de vídeo - Caça ao Tesouro com fotos do celular. 

 Objetivos: Encontrar o tesouro escondido, compartilhando pistas e 

informações com outros participantes. Desenvolver a habilidade motora, 

atenção, concentração, memória, compreensão de ordens, associação de 

ideias. Quaisquer dúvidas estamos à disposição. Contamos com sua 

participação! 

 PENDENTE 

 

Objetivo 

Desenvolver o interesse pelos jogos 
Aprimorar a coordenação motora 
Trabalhar a Socialização 
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Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal  

Usuário: Sofia Taborda do Amaral 
Data Nascimento: 22/10/2009 –10 anos Mês: 
Novembro/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Pires 

 

Data  

 

03/11 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Circuito de exercícios, com diferentes estações 

Materiais – Bola de borracha, cama elástica, cones e aros coloridos 

Desenvolvimento / resultado – Não apresentou interesse pelas atividades 

propostas, no final quis jogar futebol, mostrando certa habilidade em chutar 

a bola. 

 

 

04/11 

Envio de vídeo - coordenação motora. 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver 

noção espacial; Estimular a atenção sustentada. Estimular lateralidade 

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 

coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com 

tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos. 

Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 

importantes para o nosso aprendizado.   

PENDENTE 

 

10/11 
ATENDIMENTO PRESENCIAL. 

Circuito de exercícios e equilíbrio. 

Uso de equipamento para treino de equilíbrio. 

Materiais – Fita de equilíbrio, cama elástica, cones e aros. 

Desenvolvimento / resultado – apresentou interesse e desenvolveu as 

atividades propostas com mediações a todo momento, não mostrando 

iniciativa 

 

 

11/11 

Envio de vídeo - Cabelo Maluco. 

OBJETIVOS: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; ampliar 

atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de interação e 

aprendizado. 

DESENVOLVIMENTO: NO dia de hoje envio mais uma atividade para vocês 

realizar aí na casa de vocês. A atividade consiste em realizar vários rostos na 
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folha A 4 com diferentes tipos de cabelo, em linha reta, zig-zag, ondulado, 

essa atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação motora e 

uso correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar ampliando 

habilidades de uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de vocês com o 

resultado dos recortes que fizeram em casa.  

PENDENTE 

 

 

 

18/11 

Envio de vídeo - Transferência. 

Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. Ampliar 

coordenação motora fina e viso motora; desenvolver organização especial. 

Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 

Transferência, onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com líquido e 

três recipientes menores com diferentes marcações. A atividade consiste em 

colocar o líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar. Realizando 

essa atividade iremos estar estimulando a coordenação motora fina, a 

atenção compartilhada, habilidades essas fundamentais para o bom 

desempenho nas atividades escolares. 

 REALIZADA 

25/11 Atividade: Brincando com palitos  

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora desenvolver 

atenção sustentada e compartilhada; 

Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 

estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de 

palitos de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado 

o material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá 

segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o 

contorno em volta dos palitos.  

REALIZADA 

Objetivo Desenvolver o interesse pelos jogos 
Aprimorar a coordenação motora 

 

 

 

 

 

 

 

904 / 1106



 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal  

Usuário: Henrique Brillinger 
Data Nascimento: 22/09/2016 – 4 anos Mês: 
Novembro/2020 
Profissional: Educador Físico José Otávio 
Fonseca Soares 

 

Data  

 

03/11 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Circuito de exercícios, com diferentes estações 

Materiais – Bola de borracha, cama elástica, cones e aros coloridos 

Desenvolvimento / resultado – apresentou resistência no início, mas depois 

teve interesse e desenvolveu as atividades propostas. 

04/11 Envio de vídeo - Sem nossos olhos não conseguimos ver o mundo. 

Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 

interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 

responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 

Material/estratégia: uma tampa de caixa de papelão e canetinha. Atividade: 

No vídeo explico a necessidade da visão e o órgão responsável. Após a 

família terá que fazer dois furos na caixa, para as crianças colocarem as 

mãos e desta forma os pais pediram para as crianças desenharem os olhos, o 

nariz e a boca. Logo após mostrar para a criança como ficou o seu desenho. 

É importante que a criança perceba que sem enxergarmos é difícil 

identificarmos os lugares certinho dos órgãos. Que precisamos enxergar, ver 

as coisas para podermos identificá-las.  

PENDENTE 

 

10/11 
ATENDIMENTO PRESENCIAL. 

Circuito de exercícios e equilíbrio. 

Uso de equipamento para treino de equilíbrio. 

Materiais – Fita de equilíbrio, cama elástica, cones e aros. 

Desenvolvimento / resultado – apresentou interesse e desenvolveu as 

atividades propostas com entusiasmo. 

 

 

11/11 

Envio de vídeo - identificando a forma geométrica, quadrado. 

Objetivo: identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e 
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nomear a forma geométrica (quadrado), percebendo suas características. 

Material/estratégia: objetos da casa que possuem a forma geométrica 

quadrado. Atividade: pedir para a criança identificar objetos em seu lar que 

lembrem a forma geométrica quadrado. 

 PENDENTE 

 

 

 

18/11 

Envio de vídeo - identificando a forma geométrica, círculo. 

Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e 

nomear a forma geométrica(círculo), percebendo suas características. 

Material/ estratégia: identificar objetos da casa que possuem a forma 

geométrica círculo. Atividade: com o auxílio de um adulto, identificar, 

reconhecer objetos, alimentos em seu lar que lembrem a forma geométrica 

círculo.  

PENDENTE 

25/11 Envio de Vídeo: Dobradura chapéu do soldado. 

Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e 

nomear a forma geométrica (triângulo), percebendo suas características. 

Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal Atividade: A 

proposta é que a criança perceba que as formas geométricas fazem parte do 

nosso dia a dia e que identifiquem objetos em sua casa que tenham a forma 

geométrica triângulo. Após iremos fazer uma dobradura do chapéu do 

soldado com a folha sulfite ou folha de jornal/revista. 

 PENDENTE 

Objetivo Desenvolver a habilidade nos jogos 
Aprimorar a coordenação motora 
Trabalhar a Socialização 
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Thiago Guedes Pires  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal  

Usuário: Noah Sosa Matos 
Data Nascimento: 28/07/2015 – 4 anos Mês: 
Novembro/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Pires 

 

Data  

03/11 

 
ATENDIMENTO PRESENCIAL. 

Alongamento muscular ativo. 

Circuito de exercícios e equilíbrio. 

Uso de equipamento para treino de equilíbrio. 

Materiais – Fita de equilíbrio, cama elástica, cones e aros. 

Desenvolvimento / resultado – Desenvolveu as atividades propostas, porém 

não apresentou estar dando funcionalidade aos exercicios 

04/11 Envio de vídeo - Sem nossos olhos não conseguimos ver o mundo. 

Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 

interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 

responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 

Material/estratégia: uma tampa de caixa de papelão e canetinha. Atividade: 

No vídeo explico a necessidade da visão e o órgão responsável. Após a 

família terá que fazer dois furos na caixa, para as crianças colocarem as 

mãos e desta forma os pais pediram para as crianças desenharem os olhos, o 

nariz e a boca. Logo após mostrar para a criança como ficou o seu desenho. 

É importante que a criança perceba que sem enxergarmos é difícil 

identificarmos os lugares certinho dos órgãos. Que precisamos enxergar, ver 

as coisas para podermos identificá-las.  

PENDENTE 

 

10/11 
ATENDIMENTO PRESENCIAL. Não compareceu ao atendimento 

presencial. 

 

 

11/11 

Envio de vídeo - identificando a forma geométrica, quadrado. 

Objetivo: identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e 

nomear a forma geométrica (quadrado), percebendo suas características. 

Material/estratégia: objetos da casa que possuem a forma geométrica 

quadrado. Atividade: pedir para a criança identificar objetos em seu lar que 

lembrem a forma geométrica quadrado. 
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 PENDENTE 

 

 

 

18/11 

Envio de vídeo - identificando a forma geométrica, círculo. 

Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e 

nomear a forma geométrica(círculo), percebendo suas características. 

Material/ estratégia: identificar objetos da casa que possuem a forma 

geométrica círculo. Atividade: com o auxílio de um adulto, identificar, 

reconhecer objetos, alimentos em seu lar que lembrem a forma geométrica 

círculo.  

PENDENTE 

25/11 Envio de Vídeo: Dobradura chapéu do soldado. 

Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e 

nomear a forma geométrica (triângulo), percebendo suas características. 

Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal Atividade: A 

proposta é que a criança perceba que as formas geométricas fazem parte do 

nosso dia a dia e que identifiquem objetos em sua casa que tenham a forma 

geométrica triângulo. Após iremos fazer uma dobradura do chapéu do 

soldado com a folha sulfite ou folha de jornal/revista. 

 PENDENTE 

 

Objetivo 

Desenvolver o interesse pelos jogos 
Aprimorar a coordenação motora 
Trabalhar a Socialização 
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Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal  

Usuário: Antônio Miguel de Paula 
Data Nascimento: 28/06/2017 – 2 anos  
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Pires 

 

Data  

03/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL. 

Não compareceu ao atendimento presencial. 

04/11 Envio de vídeo - Sem nossos olhos não conseguimos ver o mundo. 

Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 

interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 

responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 

Material/estratégia: uma tampa de caixa de papelão e canetinha. Atividade: 

No vídeo explico a necessidade da visão e o órgão responsável. Após a 

família terá que fazer dois furos na caixa, para as crianças colocarem as 

mãos e desta forma os pais pediram para as crianças desenharem os olhos, o 

nariz e a boca. Logo após mostrar para a criança como ficou o seu desenho. 

É importante que a criança perceba que sem enxergarmos é difícil 

identificarmos os lugares certinho dos órgãos. Que precisamos enxergar, ver 

as coisas para podermos identificá-las.  

PENDENTE 

10/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL. Não compareceu ao atendimento 

presencial. 

11/11 Envio de vídeo - identificando a forma geométrica, quadrado. 

Objetivo: identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e 

nomear a forma geométrica (quadrado), percebendo suas características. 

Material/estratégia: objetos da casa que possuem a forma geométrica 

quadrado. Atividade: pedir para a criança identificar objetos em seu lar que 

lembrem a forma geométrica quadrado. 

 PENDENTE 

 

 

18/11 

Envio de vídeo - identificando a forma geométrica, círculo. 

Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e 

nomear a forma geométrica(círculo), percebendo suas características. 
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Material/ estratégia: identificar objetos da casa que possuem a forma 

geométrica círculo. Atividade: com o auxílio de um adulto, identificar, 

reconhecer objetos, alimentos em seu lar que lembrem a forma geométrica 

círculo.  

PENDENTE 

25/11 Envio de Vídeo: Dobradura chapéu do soldado. 

Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e 

nomear a forma geométrica (triângulo), percebendo suas características. 

Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal Atividade: A 

proposta é que a criança perceba que as formas geométricas fazem parte do 

nosso dia a dia e que identifiquem objetos em sua casa que tenham a forma 

geométrica triângulo. Após iremos fazer uma dobradura do chapéu do 

soldado com a folha sulfite ou folha de jornal/revista. 

 PENDENTE 

Objetivo Desenvolver o interesse pelos jogos 
Aprimorar a coordenação motora 
Trabalhar a Socialização 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal  

Usuário: Lucas Eduardo Vargas Dornelles 
Data Nascimento: 04/05/2004 – 16 anos Mês: 
Novembro/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Pires 

 

Data  

03/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL. Não compareceu ao atendimento 

presencial. 

04/11 Envio de vídeo - Cinema (Curta metragem) 

Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros. Trabalhar em equipe, criar, 

soltar a imaginação e aumentar o nível de desinibição. Desenvolvimento: 

que tal fazer um curta metragem com seu celular? Você será o diretor e o 

roteirista. Convide a família, escolha o tema, personagens, figurino. Pense 

no que você tem em casa, o que poderá usar. Para gravar seu vídeo use de 3 

há 5 minutos. 

PENDENTE 

 

10/11 
ATENDIMENTO PRESENCIAL. 

Alongamento muscular ativo. 

Circuito de exercícios e equilíbrio. 

Uso de equipamento para treino de equilíbrio. 

Materiais – Fita de equilíbrio, cama elástica, cones e aros. 

Desenvolvimento / resultado – apresentou interesse e desenvolveu as 

atividades propostas com atenção. 

 

 

11/11 

Envio de vídeo - Fotos com poses criativas. 

Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a 

socialização. Estimular a comparação de imagens ajudando na criatividade. 

PENDENTE 

 

 

 

18/11 

Envio de vídeo - The voice home kids 

Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição. Integrar os 

participantes no universo da música. Beneficiar o desenvolvimento de outras 

linguagens. 

 PENDENTE 

 
 

25/11 

Envio de vídeo - Caça ao Tesouro com fotos do celular. 

 Objetivos: Encontrar o tesouro escondido, compartilhando pistas e 

informações com outros participantes. Desenvolver a habilidade motora, 

911 / 1106



 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Thiago Guedes Pires  
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atenção, concentração, memória, compreensão de ordens, associação de 

ideias. Quaisquer dúvidas estamos à disposição. Contamos com sua 

participação! 

 PENDENTE 

 

Objetivo 

Aprimorar a coordenação motora 
Trabalhar a socialização e interação 
Desenvolvimento psicomotor 
Melhorar da relação interpessoal 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal  

Paciente: Davi Beuting Severo 
Data Nascimento: 03/08/2011 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago 
Guedes Pires 

 

 

Data  

04/11 Envio de vídeo - Cinema (Curta metragem) 

Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros. Trabalhar em equipe, criar, 

soltar a imaginação e aumentar o nível de desinibição. Desenvolvimento: 

que tal fazer um curta metragem com seu celular? Você será o diretor e o 

roteirista. Convide a família, escolha o tema, personagens, figurino. Pense 

no que você tem em casa, o que poderá usar. Para gravar seu vídeo use de 3 

há 5 minutos. 

PENDENTE 

05/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL. Não compareceu ao atendimento 

presencial. 

11/11 Envio de vídeo - Fotos com poses criativas. 

Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a 

socialização. Estimular a comparação de imagens ajudando na criatividade. 

PENDENTE 

19/11 Envio de vídeo - The voice home kids 

Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição. Integrar os 

participantes no universo da música. Beneficiar o desenvolvimento de outras 

linguagens. PENDENTE 

-  

26/11 Envio de vídeo - Caça ao Tesouro com fotos do celular. 

 Objetivos: Encontrar o tesouro escondido, compartilhando pistas e 

informações com outros participantes. Desenvolver a habilidade motora, 

atenção, concentração, memória, compreensão de ordens, associação de 

ideias. Quaisquer dúvidas estamos à disposição. Contamos com sua 

participação! PENDENTE 

Objetivo Interação e socialização. 

Desenvolvimento motor geral. 

Lateralidade e noção espacial. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal  

Usuário: Joaquim De Almeida Nunes 
Data Nascimento: 31/12/2014 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago 
Guedes Pires 

 

 

Data  

04/11 Envio de vídeo - coordenação motora. 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver 

noção espacial; Estimular a atenção sustentada. Estimular lateralidade 

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 

coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com 

tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos. 

Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 

importantes para o nosso aprendizado.  PENDENTE 

05/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL. 

Alongamento muscular ativo. 

Circuito de exercícios e equilíbrio. 

Uso de equipamento para treino de equilíbrio. 

Materiais – Fita de equilíbrio, cama elástica, cones e aros. 

Desenvolvimento / resultado – apresentou interesse e desenvolveu as 

atividades propostas com entusiasmo e alegria. 

-  

12/11 Envio de vídeo - Cabelo Maluco. 

OBJETIVOS: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; ampliar 

atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de interação e 

aprendizado. 

DESENVOLVIMENTO: NO dia de hoje envio mais uma atividade para vocês 

realizar aí na casa de vocês. A atividade consiste em realizar vários rostos na 

folha A 4 com diferentes tipos de cabelo, em linha reta, zig-zag, ondulado, 

essa atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação motora e 

uso correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar ampliando 

habilidades de uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de vocês com o 
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resultado dos recortes que fizeram em casa. PENDENTE 

-  

19/11 Envio de vídeo - Transferência. 

Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. Ampliar 

coordenação motora fina e viso motora; desenvolver organização especial. 

Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 

Transferência, onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com líquido e 

três recipientes menores com diferentes marcações. A atividade consiste em 

colocar o líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar. Realizando 

essa atividade iremos estar estimulando a coordenação motora fina, a 

atenção compartilhada, habilidades essas fundamentais para o bom 

desempenho nas atividades escolares. PENDENTE 

-  

26/11 Atividade: Brincando com palitos  

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora desenvolver 

atenção sustentada e compartilhada; 

Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 

estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de 

palitos de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado 

o material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá 

segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o 

contorno em volta dos palitos. PENDENTE 

  

  

  

  

  

Objetivo Melhora na interação social. 
Aprimorar o equilíbrio e a coordenação motora. 
Atenção e compreensão das demandas. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal  

Usuário: Liv Agatha Carvalho 
Data Nascimento:  19/06/2017 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago 
Guedes Pires 

 

 

Data  

04/11 Envio de vídeo - Sem nossos olhos não conseguimos ver o mundo. 

Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 

interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 

responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 

Material/estratégia: uma tampa de caixa de papelão e canetinha. Atividade: 

No vídeo explico a necessidade da visão e o órgão responsável. Após a 

família terá que fazer dois furos na caixa, para as crianças colocarem as 

mãos e desta forma os pais pediram para as crianças desenharem os olhos, 

o nariz e a boca. Logo após mostrar para a criança como ficou o seu 

desenho. É importante que a criança perceba que sem enxergarmos é difícil 

identificarmos os lugares certinho dos órgãos. Que precisamos enxergar, 

ver as coisas para podermos identificá-las. PENDENTE 

05/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL. Não compareceu ao atendimento 

presencial. 

  

12/11 Envio de vídeo - identificando a forma geométrica, quadrado. 

Objetivo: identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar 

e nomear a forma geométrica (quadrado), percebendo suas características. 

Material/estratégia: objetos da casa que possuem a forma geométrica 

quadrado. Atividade: pedir para a criança identificar objetos em seu lar que 

lembrem a forma geométrica quadrado. PENDENTE 

-  

19/11 Envio de vídeo - identificando a forma geométrica, círculo. 

Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar 

e nomear a forma geométrica(círculo), percebendo suas características. 

Material/ estratégia: identificar objetos da casa que possuem a forma 

916 / 1106



 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 

 

geométrica círculo. Atividade: com o auxílio de um adulto, identificar, 

reconhecer objetos, alimentos em seu lar que lembrem a forma geométrica 

círculo. PENDENTE 

-  

26/11 Envio de Vídeo: Dobradura chapéu do soldado. 

Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar 

e nomear a forma geométrica (triângulo), percebendo suas características. 

Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal Atividade: A 

proposta é que a criança perceba que as formas geométricas fazem parte 

do nosso dia a dia e que identifiquem objetos em sua casa que tenham a 

forma geométrica triângulo. Após iremos fazer uma dobradura do chapéu 

do soldado com a folha sulfite ou folha de jornal/revista. PENDENTE 

  

  

  

  

Objetivo Melhora na atenção compartilhada e socialização. 
Aprimorar o equilíbrio e a coordenação motora. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal  

Usuário:  Thiago De Castro Moreira Da 
Silva 
Data Nascimento: 27/08/2012 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago 

 

 

Data  

04/11 Envio de vídeo - Sem nossos olhos não conseguimos ver o mundo. 

Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 

interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 

responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 

Material/estratégia: uma tampa de caixa de papelão e canetinha. Atividade: 

No vídeo explico a necessidade da visão e o órgão responsável. Após a 

família terá que fazer dois furos na caixa, para as crianças colocarem as mãos 

e desta forma os pais pediram para as crianças desenharem os olhos, o nariz 

e a boca. Logo após mostrar para a criança como ficou o seu desenho. É 

importante que a criança perceba que sem enxergarmos é difícil 

identificarmos os lugares certinho dos órgãos. Que precisamos enxergar, ver 

as coisas para podermos identificá-las. PENDENTE 

05/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL. 

Alongamento muscular ativo e passivo. 

Exercícios de força e resistência muscular. 

Materiais – cama elástica, corredor de texturas, cones. 

Desenvolvimento / resultados – realizou as atividades propostas. 

-  

12/11 Envio de vídeo - identificando a forma geométrica, quadrado. 

Objetivo: identificar que as formas geométricas estão presentes no ambiente 

a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e nomear a 

forma geométrica (quadrado), percebendo suas características. 

Material/estratégia: objetos da casa que possuem a forma geométrica 

quadrado. Atividade: pedir para a criança identificar objetos em seu lar que 

lembrem a forma geométrica quadrado. PENDENTE 

-  

19/11 Envio de vídeo - identificando a forma geométrica, círculo. 

Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 

918 / 1106



 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 

 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e 

nomear a forma geométrica(círculo), percebendo suas características. 

Material/ estratégia: identificar objetos da casa que possuem a forma 

geométrica círculo. Atividade: com o auxílio de um adulto, identificar, 

reconhecer objetos, alimentos em seu lar que lembrem a forma geométrica 

círculo. PENDENTE 

-  

26/11 Envio de Vídeo: Dobradura chapéu do soldado. 

Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e 

nomear a forma geométrica (triângulo), percebendo suas características. 

Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal Atividade: A 

proposta é que a criança perceba que as formas geométricas fazem parte do 

nosso dia a dia e que identifiquem objetos em sua casa que tenham a forma 

geométrica triângulo. Após iremos fazer uma dobradura do chapéu do 

soldado com a folha sulfite ou folha de jornal/revista. PENDENTE 

  

  

  

  

  

  

  

Objetivos  Melhora na resposta motora as atividades. 
Melhora na independência geral. 
Reforço muscular equilíbrio e tônus. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal  

Usuário: Diogo Couvados Casa 
Data Nascimento:  15/12/2011 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago 
Guedes Pires 

 

 

Data  

04/11 Envio de vídeo - coordenação motora. 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver 

noção espacial; Estimular a atenção sustentada. Estimular lateralidade 

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de coordenação 

motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com tamanhas de garrafa 

pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos. Realizando essa atividade 

vamos estar aprimorando várias habilidades importantes para o nosso 

aprendizado.  PENDENTE 

06/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL. 

Alongamento muscular ativo. 

Circuito de exercícios, equilíbrio e treino com bola. 

Uso de equipamento para treino de equilíbrio. 

Materiais – Fita de equilíbrio, cama elástica, cones, aros e bolas. 

Desenvolvimento / resultado – apresentou pouco interesse e desenvolveu as 

atividades propostas de forma relutante. 

-  

13/11 Envio de vídeo - Cabelo Maluco. 

OBJETIVOS: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; ampliar atenção 

sustentada e compartilhada; Promover momento de interação e aprendizado. 

DESENVOLVIMENTO: NO dia de hoje envio mais uma atividade para vocês 

realizar aí na casa de vocês. A atividade consiste em realizar vários rostos na 

folha A 4 com diferentes tipos de cabelo, em linha reta, zig-zag, ondulado, essa 

atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação motora e uso 

correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar ampliando habilidades 

de uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de vocês com o resultado dos 

recortes que fizeram em casa.  PENDENTE 

-  

20/11 Envio de vídeo - Transferência. 
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Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. Ampliar coordenação 

motora fina e viso motora; desenvolver organização especial. Desenvolvimento: 

No dia de hoje iremos realizar uma atividade de Transferência, onde cada 

usuário deverá ter uma jarra grande com líquido e três recipientes menores 

com diferentes marcações. A atividade consiste em colocar o líquido até a 

marcação, cuidando para não ultrapassar. Realizando essa atividade iremos 

estar estimulando a coordenação motora fina, a atenção compartilhada, 

habilidades essas fundamentais para o bom desempenho nas atividades 

escolares. PENDENTE 

-  

27/11 Atividade: Brincando com palitos  

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora desenvolver 

atenção sustentada e compartilhada; 

Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade para estimular 

a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente 

ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos 

iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em uma 

mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos palitos. 

PENDENTE 

  

  

  

  

Objetivo Melhora na interação social e atenção compartilhada. 
Reforço no comportamental e aceitação de regras. 
Reforço muscular e atenção a coordenação motora. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal  

Usuário: Guilherme Bonifácio Grisard 
Data Nascimento:  13/05/2006 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago 
Guedes Pires 

 

 

Data  

04/11 Envio de vídeo - Cinema (Curta metragem) 

Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros. Trabalhar em equipe, criar, 

soltar a imaginação e aumentar o nível de desinibição. Desenvolvimento: que 

tal fazer um curta metragem com seu celular? Você será o diretor e o 

roteirista. Convide a família, escolha o tema, personagens, figurino. Pense no 

que você tem em casa, o que poderá usar. Para gravar seu vídeo use de 3 há 

5 minutos. PENDENTE 

06/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL. 

Alongamento muscular ativo. 

Circuito de exercícios e equilíbrio. 

Uso de equipamento para treino de equilíbrio e treino com bola. 

Materiais – Fita de equilíbrio, cama elástica, cones, aros e bolas. 

Desenvolvimento / resultado – apresentou interesse e desenvolveu as 

atividades propostas de forma plenamente satisfatória. 

-  

13/11 Envio de vídeo - Fotos com poses criativas. 

Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a socialização. 

Estimular a comparação de imagens ajudando na criatividade. PENDENTE 

-  

20/11 Envio de vídeo - The voice home kids 

Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição. Integrar os 

participantes no universo da música. Beneficiar o desenvolvimento de outras 

linguagens. PENDENTE 

-  

27/11 Envio de vídeo - Caça ao Tesouro com fotos do celular. 

 Objetivos: Encontrar o tesouro escondido, compartilhando pistas e 

informações com outros participantes. Desenvolver a habilidade motora, 

atenção, concentração, memória, compreensão de ordens, associação de 
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ideias. Quaisquer dúvidas estamos à disposição. Contamos com sua 

participação! 

PENDENTE 

  

  

  

Objetivos  Interação social e convívio familiar. 
Coordenação motora e espacial. 
Reforço muscular e adaptação física. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal  

Usuário: Hector Augusto Ferreira 
Machado 
Data Nascimento:  07/04/2010 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago 
Guedes Pires 

 

 

Data  

04/11 Envio de vídeo - Cinema (Curta metragem) 

Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros. Trabalhar em equipe, criar, 

soltar a imaginação e aumentar o nível de desinibição. Desenvolvimento: 

que tal fazer um curta metragem com seu celular? Você será o diretor e o 

roteirista. Convide a família, escolha o tema, personagens, figurino. Pense no 

que você tem em casa, o que poderá usar. Para gravar seu vídeo use de 3 há 

5 minutos. PENDENTE 

06/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL. Não compareceu ao atendimento. 

11/11  

13/11 Envio de vídeo - Fotos com poses criativas. 

Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a socialização. 

Estimular a comparação de imagens ajudando na criatividade. PENDENTE 

18/11  

20/11 Envio de vídeo - The voice home kids 

Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição. Integrar os 

participantes no universo da música. Beneficiar o desenvolvimento de outras 

linguagens. PENDENTE 

-  

27/11 Envio de vídeo - Caça ao Tesouro com fotos do celular. 

 Objetivos: Encontrar o tesouro escondido, compartilhando pistas e 

informações com outros participantes. Desenvolver a habilidade motora, 

atenção, concentração, memória, compreensão de ordens, associação de 

ideias. Quaisquer dúvidas estamos à disposição. Contamos com sua 

participação! 

PENDENTE 
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Objetivo  Interação social e controle da ansiedade. 
Coordenação e fortalecimento muscular. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal  

Usuário: Samuel Da Silva 
Data Nascimento:  05/12/2014 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago 
Guedes Pires 

 

 

Data  

04/11 Envio de vídeo - Sem nossos olhos não conseguimos ver o mundo. 

Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 

interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 

responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 

Material/estratégia: uma tampa de caixa de papelão e canetinha. Atividade: 

No vídeo explico a necessidade da visão e o órgão responsável. Após a 

família terá que fazer dois furos na caixa, para as crianças colocarem as mãos 

e desta forma os pais pediram para as crianças desenharem os olhos, o nariz 

e a boca. Logo após mostrar para a criança como ficou o seu desenho. É 

importante que a criança perceba que sem enxergarmos é difícil 

identificarmos os lugares certinho dos órgãos. Que precisamos enxergar, ver 

as coisas para podermos identificá-las. PENDENTE 

06/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL. 

Alongamento muscular ativo. 

Circuito de exercícios e equilíbrio. 

Uso de equipamento para treino de equilíbrio e treino com bola. 

Materiais – Fita de equilíbrio, cama elástica, cones, aros e bolas. 

Desenvolvimento / resultado – apresentou bom interesse e desenvolveu as 

atividades propostas de forma plenamente satisfatória. 

-  

13/11 Envio de vídeo - identificando a forma geométrica, quadrado. 

Objetivo: identificar que as formas geométricas estão presentes no ambiente 

a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e nomear a 

forma geométrica (quadrado), percebendo suas características. 

Material/estratégia: objetos da casa que possuem a forma geométrica 

quadrado. Atividade: pedir para a criança identificar objetos em seu lar que 

lembrem a forma geométrica quadrado. PENDENTE 

-  
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20/11 Envio de vídeo - identificando a forma geométrica, círculo. 

Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e 

nomear a forma geométrica(círculo), percebendo suas características. 

Material/ estratégia: identificar objetos da casa que possuem a forma 

geométrica círculo. Atividade: com o auxílio de um adulto, identificar, 

reconhecer objetos, alimentos em seu lar que lembrem a forma geométrica 

círculo. PENDENTE 

-  

27/11 Envio de Vídeo: Dobradura chapéu do soldado. 

Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e 

nomear a forma geométrica (triângulo), percebendo suas características. 

Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal Atividade: A 

proposta é que a criança perceba que as formas geométricas fazem parte do 

nosso dia a dia e que identifiquem objetos em sua casa que tenham a forma 

geométrica triângulo. Após iremos fazer uma dobradura do chapéu do 

soldado com a folha sulfite ou folha de jornal/revista. PENDENTE 

  

  

  

  

Objetivo Atenção compartilhada e noção espacial. 
Fortalecimento e coordenação motora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

927 / 1106



 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal  

Usuário: D’alessandro Dias Minuto 
Data Nascimento:  20/04/2010 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago 
Guedes Pires 

 

 

Data  

04/11 Envio de vídeo - coordenação motora. 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver 

noção espacial; Estimular a atenção sustentada. Estimular lateralidade 

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 

coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com 

tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos. 

Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 

importantes para o nosso aprendizado. 

PENDENTE 

06/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL. 

Alongamento muscular ativo e passivo. 

Circuito de exercícios, equilíbrio e passes com bola. 

Uso de equipamento para treino de equilíbrio. 

Materiais – Fita de equilíbrio, cama elástica, cones, aros e bolas. 

Desenvolvimento / resultado – apresentou pouco interesse e desenvolveu as 

atividades propostas de forma relutante. 

-  

13/11 Envio de vídeo - Cabelo Maluco. 

OBJETIVOS: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; ampliar 

atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de interação e 

aprendizado. 

DESENVOLVIMENTO: NO dia de hoje envio mais uma atividade para vocês 

realizar aí na casa de vocês. A atividade consiste em realizar vários rostos na 

folha A 4 com diferentes tipos de cabelo, em linha reta, zig-zag, ondulado, 

essa atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação motora e 

uso correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar ampliando 

habilidades de uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de vocês com o 

resultado dos recortes que fizeram em casa. PENDENTE 
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-  

20/11 Envio de vídeo - Transferência. 

Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. Ampliar 

coordenação motora fina e viso motora; desenvolver organização especial. 

Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 

Transferência, onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com líquido e 

três recipientes menores com diferentes marcações. A atividade consiste em 

colocar o líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar. Realizando 

essa atividade iremos estar estimulando a coordenação motora fina, a 

atenção compartilhada, habilidades essas fundamentais para o bom 

desempenho nas atividades escolares. 

PENDENTE 

-  

27/11 Atividade: Brincando com palitos  

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora desenvolver 

atenção sustentada e compartilhada; 

Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 

estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de 

palitos de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado 

o material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá 

segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o 

contorno em volta dos palitos. 

PENDENTE 

  

  

  

  

Objetivo Em avaliação. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal  

Usuário: Miguel Fernando Ferraz 
Data Nascimento:  01/09/2015 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago 
Guedes Pires 

 

 

Data  

04/11 Envio de vídeo - coordenação motora. 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver 

noção espacial; Estimular a atenção sustentada. Estimular lateralidade 

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 

coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com 

tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos. 

Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 

importantes para o nosso aprendizado. 

PENDENTE 

06/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL. 

Alongamento muscular ativo. 

Circuito de exercícios ,equilíbrio e treino com bola. 

Uso de equipamento para treino de equilíbrio. 

Materiais – Fita de equilíbrio, cama elástica, cones, aros e bolas. 

Desenvolvimento / resultado – apresentou pouco interesse e desenvolveu 

as atividades propostas de forma relutante. 

11/11  

13/11 Envio de vídeo - Cabelo Maluco. 

OBJETIVOS: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; ampliar 

atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de interação e 

aprendizado. 

DESENVOLVIMENTO: NO dia de hoje envio mais uma atividade para vocês 

realizar aí na casa de vocês. A atividade consiste em realizar vários rostos 

na folha A 4 com diferentes tipos de cabelo, em linha reta, zig-zag, 

ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação 

motora e uso correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar 

ampliando habilidades de uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de 

vocês com o resultado dos recortes que fizeram em casa. PENDENTE 
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18/11  

20/11 Envio de vídeo - Transferência. 

Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. Ampliar 

coordenação motora fina e viso motora; desenvolver organização especial. 

Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 

Transferência, onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com líquido e 

três recipientes menores com diferentes marcações. A atividade consiste 

em colocar o líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar. 

Realizando essa atividade iremos estar estimulando a coordenação motora 

fina, a atenção compartilhada, habilidades essas fundamentais para o bom 

desempenho nas atividades escolares. PENDENTE 

-  

27/11 Atividade: Brincando com palitos  

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora desenvolver 

atenção sustentada e compartilhada; 

Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 

estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de 

palitos de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado 

o material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá 

segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o 

contorno em volta dos palitos. 

PENDENTE 

  

  

  

 Em avaliação. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Alana Godoy Silveira 
Data Nascimento: 08/11/2006 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Thiago Guedes Pires 

 

Data  

02/11/20 Feriado nacional. 

04/11/20 

Atividade: Cinema (curta metragem) 
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros; Trabalhar em equipe; 
Criar, soltar a imaginação e aumentar o nível de desinibição. 
Materiais: Câmera de celular, roupas e objetos que forem utilizar 
para gravar o vídeo. 
Desenvolvimento: Que tal fazer um curta metragem com seu 
celular? Você será o diretor e o roteirista. Convide a família, escolha 
o tema, personagens, figurino. Pense no que você tem em casa, o 
que poderá usar. Para gravar seu vídeo use de 3 há 5 minutos. 
Ensaio várias vezes, grave e exiba seu filme. 
PENDENTE 

09/11/20 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 
Atividade: Acertar as peças de dominó com a bolinha. 
Objetivos: Desenvolver a precisão, trabalhar a coordenação motora 
fina, atenção compartilhada e concentração. 
Materiais: Peças de dominó e uma bolinha pequena. 
Desenvolvimento: Realizamos o atendimento na mesa de 
reuniões, devido a quadra estar molhada. Fizemos uma brincadeira 
onde a criança teria que montar algum monumento com as peças de 
dominó e em seguida uma competição. O objetivo da competição 
era quem derrubava as peças de dominó com a bolinha. Assim que 
fosse derrubada as peças, iniciava-se novamente a brincadeira.  
Resultado: Alana demonstrou interesse pela atividade e 
desenvolveu com bastante entusiasmo. 
PENDENTE  

11/11/20 

Atividade: Fotos com poses criativas. 
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina; Promover a 
socialização; Estimular a comparação de imagens ajudando na 
criatividade. 
Materiais: Celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, sofá, entre 
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outros... 
Desenvolvimento: Através das imagens dos bonecos da cartela 
imitar algumas poses. Vale usar travesseiros, sofá, cadeira, como 
apoio. Convide seus familiares. Enquanto um faz as poses o outro 
fotografa, depois invertem os papéis. 
PENDENTE 

16/11/20 

Atividade: The voice home kids 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição. 
Integrar os participantes no universo da música. Beneficiar o 
desenvolvimento de outras linguagens. 
Material: Celular. 
Desenvolvimento: Individualmente ou em grupo escolher uma 
música conhecida de seu cantor ou cantora favoritos para 
apresentar posteriormente. A família poderá cantar junto. 
PENDENTE 

23/11/20 

Atividade: Caça ao Tesouro com fotos do celular 
Objetivos: Encontrar o tesouro escondido, compartilhando pistas e 
informações com outros participantes; Desenvolver a habilidade 
motora, atenção, concentração, memória, compreensão de ordens, 
associação de ideias. 
Materiais: Celular, caixa de papelão ou baú, papel sulfite, caneta, 
tesoura. 
Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um 
piquenique, um filme, um passeio, uma leitura, uma noite temática, 
um jogo de tabuleiro, entre outros... Seja criativo. Conversem e 
cheguem num acordo entre vocês. Pense bem onde irá esconder o 
tesouro. Fotografe cada cômodo onde for colocar as dicas/pistas e 
também o cômodo onde está o tesouro. Após dada a partida da 
caça vá mostrando as fotos dos cômodos onde há dicas. Você pode 
auxiliar na leitura. Quando encontrar o tesouro festejam e combinem 
quando será sua paga. (Dia que será feita a atividade/presente). 
PENDENTE 

30/11/20 Equipe terapêutica em devolutivas.  

Objetivos 
 

- Habilidades motoras básicas de locomoção, manipulação e 
estabilização (caminhar, correr, saltar, saltitar, arremessar/lançar, 
recepcionar/agarrar, rebater, chutar, equilibrar, flexionar, agachar, 
rolar, etc.); 
- Coordenação motora ampla (fina e grossa); 
- Socialização, criatividade e autonomia; 
- Esquema corporal;  
- Estruturação espacial;  
- Orientação temporal; 
- Lateralidade. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Davi Costa Rocha 
Data Nascimento: 26/03/2015 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Thiago Guedes Pires 

 

Data  

02/11/20 Feriado nacional. 

04/11/20 

Atividade: Coordenação motora 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; Estimular a atenção sustentada; 
Estimular lateralidade. 
Materiais: Tampinhas de garrafa pet. 
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e 
com tampinhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as 
duas mãos. Realizando essa atividade vamos estar aprimorando 
várias habilidades importantes para o nosso aprendizado. 
PENDENTE 

09/11/20 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 
Atividade: Acertar as peças de dominó com a bolinha. 
Objetivos: Desenvolver a precisão, trabalhar a coordenação motora 
fina, atenção compartilhada e concentração. 
Materiais: Peças de dominó e uma bolinha pequena. 
Desenvolvimento: Realizamos o atendimento na mesa de 
reuniões, devido a quadra estar molhada. Fizemos uma brincadeira 
onde a criança teria que montar algum monumento com as peças de 
dominó e em seguida uma competição. O objetivo da competição 
era quem derrubava as peças de dominó com a bolinha. Assim que 
fosse derrubada as peças, iniciava-se novamente a brincadeira. 
Resultado: Davi estava muito agitado e ansioso, em alguns 
momento fez birra, queria realizar a atividade somente do jeito dele 
e ao final do atendimento chorou e gritou.  

11/11/20 

Atividade: Cabelo maluco/Atividade de recorte. 
Objetivos: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; 
Ampliar atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de 
interação e aprendizado. 
Materiais: Folha A4, tesoura e lápis. 
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Desenvolvimento: A atividade consiste em realizar vários rosto na 
folha A 4 com diferentes tipos de cabelo, cabelo em linha reta, zig-
zag, ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a 
coordenação motora e uso correto da tesoura. Através dessa 
atividade vamos estar ampliando habilidades de uma forma 
prazerosa. PENDENTE 

16/11/20 

Atividade: Transferência 
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada; Ampliar 
coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver organização 
especial. 
Materiais: Jarra grande e três recipientes menores com diferentes 
marcações. 
Desenvolvimento: Iremos realizar uma atividade de Transferência, 
onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com líquido e três 
recipientes menores com diferentes marcações. A atividade consiste 
em colocar o líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar. 
Realizando essa atividade iremos estar estimulando a coordenação 
motora fina, a atenção compartilhada, habilidades essas 
fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 
PENDENTE 

23/11/20 

Atividade: Brincando com palitos 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Materiais: Palitos de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. 
Desenvolvimento: Iremos realizar uma atividade para estimular a 
coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos 
de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado 
o material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo 
irá segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida 
realizar o contorno em volta dos palitos. PENDENTE 

30/11/20 Equipe terapêutica em devolutivas. 

Objetivos 
 

- Habilidades motoras básicas de locomoção, manipulação e 
estabilização (caminhar, correr, saltar, saltitar, arremessar/lançar, 
recepcionar/agarrar, rebater, chutar, equilibrar, flexionar, agachar, 
rolar, etc.); 
- Coordenação motora ampla (fina e grossa); 
- Socialização, criatividade e autonomia; 
- Esquema corporal; 
- Estruturação espacial; 
- Orientação temporal; 
- Lateralidade. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Paulo Alfredo Watanuki Vasconcellos 
Data Nascimento: 24/01/2009 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

02/11/20 Feriado nacional. 

04/11/20 

Atividade: Cinema (curta metragem) 
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros; Trabalhar em equipe; 
Criar, soltar a imaginação e aumentar o nível de desinibição. 
Materiais: Câmera de celular, roupas e objetos que forem utilizar 
para gravar o vídeo. 
Desenvolvimento: Que tal fazer um curta metragem com seu 
celular? Você será o diretor e o roteirista. Convide a família, escolha 
o tema, personagens, figurino. Pense no que você tem em casa, o 
que poderá usar. Para gravar seu vídeo use de 3 há 5 minutos. 
Ensaio várias vezes, grave e exiba seu filme. PENDENTE 

09/11/20 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 
Atividade: Sinuca 
Objetivos: Estimular a socialização, interação em grupo e 
coordenação motora fina. 
Materiais: Mesa de sinuca infantil. 
Desenvolvimento: Realizamos o atendimento em sala, devido a 
quadra de Educação Física estar molhada. A atividade proposta foi 
jogo de sinuca. 
Resultado: O usuário manteve a concentração, conseguiu interagir 
em alguns momentos e cor realizada. 

11/11/20 

Atividade: Fotos com poses criativas. 
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina; Promover a 
socialização; Estimular a comparação de imagens ajudando na 
criatividade. 
Materiais: Celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, sofá, entre 
outros... 
Desenvolvimento: Através das imagens dos bonecos da cartela 
imitar algumas poses. Vale usar travesseiros, sofá, cadeira, como 
apoio. Convide seus familiares. Enquanto um faz as poses o outro 
fotografa, depois invertem os papéis. 
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16/11/20 

Atividade: The voice home kids 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição. 
Integrar os participantes no universo da música. Beneficiar o 
desenvolvimento de outras linguagens. 
Material: Celular. 
Desenvolvimento: Individualmente ou em grupo escolher uma 
música conhecida de seu cantor ou cantora favoritos para 
apresentar posteriormente. A família poderá cantar junto. 
PENDENTE 

23/11/20 

Atividade: Caça ao Tesouro com fotos do celular 
Objetivos: Encontrar o tesouro escondido, compartilhando pistas e 
informações com outros participantes; Desenvolver a habilidade 
motora, atenção, concentração, memória, compreensão de ordens, 
associação de ideias. 
Materiais: Celular, caixa de papelão ou baú, papel sulfite, caneta, 
tesoura. 
Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um 
piquenique, um filme, um passeio, uma leitura, uma noite temática, 
um jogo de tabuleiro, entre outros... Seja criativo. Conversem e 
cheguem num acordo entre vocês. Pense bem onde irá esconder o 
tesouro. Fotografe cada cômodo onde for colocar as dicas/pistas e 
também o cômodo onde está o tesouro. Após dada a partida da 
caça vá mostrando as fotos dos cômodos onde há dicas. Você pode 
auxiliar na leitura. Quando encontrar o tesouro festejam e combinem 
quando será sua paga. (Dia que será feita a atividade/presente). 
PENDENTE 

30/11/20 Equipe terapêutica em devolutivas. 

Objetivos 
 

- Habilidades motoras básicas de locomoção, manipulação e 
estabilização (caminhar, correr, saltar, saltitar, arremessar/lançar, 
recepcionar/agarrar, rebater, chutar, equilibrar, flexionar, agachar, 
rolar, etc.); 
- Coordenação motora ampla (fina e grossa); 
- Socialização, criatividade e autonomia; 
- Esquema corporal; 
- Estruturação espacial; 
- Orientação temporal; 
- Lateralidade. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Cassiane Saula Ribeiro Perri 
Data Nascimento: 23/01/2009 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Thiago Guedes Pires 

 

Data  

02/11/20 Feriado nacional. 

04/11/20 

Atividade: Coordenação motora 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; Estimular a atenção sustentada; 
Estimular lateralidade. 
Materiais: Tampinhas de garrafa pet. 
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e 
com tampinhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as 
duas mãos. Realizando essa atividade vamos estar aprimorando 
várias habilidades importantes para o nosso aprendizado. 
PENDENTE 

09/11/20 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 
Atividade: Acertar as peças de dominó com a bolinha. 
Objetivos: Desenvolver a precisão, trabalhar a coordenação motora 
fina, atenção compartilhada e concentração. 
Materiais: Peças de dominó e uma bolinha pequena. 
Desenvolvimento: Realizamos o atendimento na mesa de 
reuniões, devido a quadra estar molhada. Fizemos uma brincadeira 
onde a criança teria que montar algum monumento com as peças de 
dominó e em seguida uma competição. O objetivo da competição 
era quem derrubava as peças de dominó com a bolinha. Assim que 
fosse derrubada as peças, iniciava-se novamente a brincadeira. 
Resultado: Cassiane participou somente do primeiro atendimento. 
Ela estava com piolho e a assistente social ligou para os pais virem 
buscá-la. Na atividade realizada no atendimento de Educação Física 
demonstrou interesse e desenvolveu com bastante entusiasmo. 

11/11/20 

Atividade: Cabelo maluco/Atividade de recorte. 
Objetivos: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; 
Ampliar atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de 
interação e aprendizado. 
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Materiais: Folha A4, tesoura e lápis. 
Desenvolvimento: A atividade consiste em realizar vários rosto na 
folha A 4 com diferentes tipos de cabelo, cabelo em linha reta, zig-
zag, ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a 
coordenação motora e uso correto da tesoura. Através dessa 
atividade vamos estar ampliando habilidades de uma forma 
prazerosa. PENDENTE 

16/11/20 

Atividade: Transferência 
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada; Ampliar 
coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver organização 
especial. 
Materiais: Jarra grande e três recipientes menores com diferentes 
marcações. 
Desenvolvimento: Iremos realizar uma atividade de Transferência, 
onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com líquido e três 
recipientes menores com diferentes marcações. A atividade consiste 
em colocar o líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar. 
Realizando essa atividade iremos estar estimulando a coordenação 
motora fina, a atenção compartilhada, habilidades essas 
fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 
PENDENTE 

23/11/20 

Atividade: Brincando com palitos 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Materiais: Palitos de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. 
Desenvolvimento: Iremos realizar uma atividade para estimular a 
coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos 
de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado 
o material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo 
irá segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida 
realizar o contorno em volta dos palitos. PENDENTE 

30/11/20 Equipe terapêutica em devolutivas. 

Objetivos 
 

- Habilidades motoras básicas de locomoção, manipulação e 
estabilização (caminhar, correr, saltar, saltitar, arremessar/lançar, 
recepcionar/agarrar, rebater, chutar, equilibrar, flexionar, agachar, 
rolar, etc.); 
- Coordenação motora ampla (fina e grossa); 
- Socialização, criatividade e autonomia; 
- Esquema corporal; 
- Estruturação espacial; 
- Orientação temporal; 
- Lateralidade. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Brayan Henrique dos Santos 
Data Nascimento: 03/02/2017 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Thiago Guedes Pires 

 

Data  

03/11/20 

Atendimento presencial 
Atividade: Brincadeiras em sala. 
Materiais: Bolas de tênis e jogos de montar. 
Objetivos: Conhecer, interagir e avaliar as dificuldades físicas do 
usuário. 
Desenvolvimento: Manipulação de bolas de tênis e jogos de 
montar. 
Brayan chegou ao atendimento de Educação Física chorando, 
tentamos interagir com as bolinhas de tênis e brinquedos de montar. 
Resultado: Brayan chorou o tempo inteiro e novamente reproduziu 
o mesmo comportamento do último atendimento. PENDENTE 

04/11/20 

Atividade: Coordenação motora 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; Estimular a atenção sustentada; 
Estimular lateralidade. 
Materiais: Tampinhas de garrafa pet. 
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e 
com tampinhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as 
duas mãos. Realizando essa atividade vamos estar aprimorando 
várias habilidades importantes para o nosso aprendizado. 
PENDENTE 

10/11/20 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 
Atividade: Jogos de montar 
Objetivo: Atenção compartilhada, concentração e socialização. 
Materiais: Jogos de montar e brinquedos.  
Desenvolvimento: A proposta do atendimento foi trabalhar jogos de 
montar e propiciar um ambiente em que o usuário se sentisse 
confortável.  
Resultado: Obtivemos um avanço de comportamento em relação 
ao último atendimento. Neste ele não chorou e demonstrou 
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interesse pelos brinquedos.  

11/11/20 

Atividade: Cabelo maluco/Atividade de recorte. 
Objetivos: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; 
Ampliar atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de 
interação e aprendizado. 
Materiais: Folha A4, tesoura e lápis. 
Desenvolvimento: A atividade consiste em realizar vários rosto na 
folha A 4 com diferentes tipos de cabelo, cabelo em linha reta, zig-
zag, ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a 
coordenação motora e uso correto da tesoura. Através dessa 
atividade vamos estar ampliando habilidades de uma forma 
prazerosa. PENDENTE 

17/11/20 

Atividade: Transferência 
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada; Ampliar 
coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver organização 
especial. 
Materiais: Jarra grande e três recipientes menores com diferentes 
marcações. 
Desenvolvimento: Iremos realizar uma atividade de Transferência, 
onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com líquido e três 
recipientes menores com diferentes marcações. A atividade consiste 
em colocar o líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar. 
Realizando essa atividade iremos estar estimulando a coordenação 
motora fina, a atenção compartilhada, habilidades essas 
fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 
PENDENTE 

24/11/20 

Atividade: Brincando com palitos 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Materiais: Palitos de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. 
Desenvolvimento: Iremos realizar uma atividade para estimular a 
coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos 
de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado 
o material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo 
irá segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida 
realizar o contorno em volta dos palitos. PENDENTE 
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Objetivos 
 

- Habilidades motoras básicas de locomoção, manipulação e 
estabilização (caminhar, correr, saltar, saltitar, arremessar/lançar, 
recepcionar/agarrar, rebater, chutar, equilibrar, flexionar, agachar, 
rolar, etc.); 
- Coordenação motora ampla (fina e grossa); 
- Socialização, criatividade e autonomia; 
- Esquema corporal; 
- Estruturação espacial; 
- Orientação temporal; 
- Lateralidade. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Daniel de Sena Nunes 
Data Nascimento: 12/07/2015 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Thiago Guedes Pires 

 

Data  

03/11/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL: não compareceu 

04/11/20 

Atividade: Coordenação motora 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; Estimular a atenção sustentada; 
Estimular lateralidade. 
Materiais: Tampinhas de garrafa pet. 
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e 
com tampinhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as 
duas mãos. Realizando essa atividade vamos estar aprimorando 
várias habilidades importantes para o nosso aprendizado. 

10/11/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL: Atividade realizada em grupo.  

11/11/20 

Atividade: Cabelo maluco/Atividade de recorte. 
Objetivos: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; 
Ampliar atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de 
interação e aprendizado. 
Materiais: Folha A4, tesoura e lápis. 
Desenvolvimento: A atividade consiste em realizar vários rosto na 
folha A 4 com diferentes tipos de cabelo, cabelo em linha reta, zig-
zag, ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a 
coordenação motora e uso correto da tesoura. Através dessa 
atividade vamos estar ampliando habilidades de uma forma 
prazerosa. PENDENTE 

17/11/20 

Atividade: Transferência 
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada; Ampliar 
coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver organização 
especial. 
Materiais: Jarra grande e três recipientes menores com diferentes 
marcações. 
Desenvolvimento: Iremos realizar uma atividade de Transferência, 
onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com líquido e três 
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recipientes menores com diferentes marcações. A atividade consiste 
em colocar o líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar. 
Realizando essa atividade iremos estar estimulando a coordenação 
motora fina, a atenção compartilhada, habilidades essas 
fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 
PENDENTE 

24/11/20 

Atividade: Brincando com palitos 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Materiais: Palitos de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. 
Desenvolvimento: Iremos realizar uma atividade para estimular a 
coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos 
de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado 
o material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo 
irá segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida 
realizar o contorno em volta dos palitos. PENDENTE 

Objetivos 
 

- Habilidades motoras básicas de locomoção, manipulação e 
estabilização (caminhar, correr, saltar, saltitar, arremessar/lançar, 
recepcionar/agarrar, rebater, chutar, equilibrar, flexionar, agachar, 
rolar, etc.); 
- Coordenação motora ampla (fina e grossa); 
- Socialização, criatividade e autonomia; 
- Esquema corporal; 
- Estruturação espacial; 
- Orientação temporal; 
- Lateralidade. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Paulo Henrique Kock Arruda 
Data Nascimento: 30/07/2013 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Thiago Guedes Pires 

 

Data  

03/11/20 

ATENDIMENTO PRESENCIAL  
Atividade: Exercícios com bola 
Materiais: Bola de basquete e futebol. 
Objetivos: Desenvolver manejo de bola, passe e recepção. 
Desenvolvimento: Foi realizado alongamento, passes de basquete 
e passes de futebol.  
Resultado: Estava tranquilo e correspondeu ao exercício proposto. 

04/11/20 

Atividade: Coordenação motora 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; Estimular a atenção sustentada; 
Estimular lateralidade. 
Materiais: Tampinhas de garrafa pet. 
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e 
com tampinhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as 
duas mãos. Realizando essa atividade vamos estar aprimorando 
várias habilidades importantes para o nosso aprendizado. 
PENDENTE 

10/11/20 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 
Atividade: Jogos de mesa 
Objetivo: Atenção compartilhada, concentração e socialização. 
Materiais: Jogos de mesa.  
Desenvolvimento: Foi realizado jogos de mesa (Jenga e jogo da 
memória). 
Resultado: Usuário estava tranquilo e interagiu com os terapeutas. 

11/11/20 

Atividade: Cabelo maluco/Atividade de recorte. 
Objetivos: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; 
Ampliar atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de 
interação e aprendizado. 
Materiais: Folha A4, tesoura e lápis. 
Desenvolvimento: A atividade consiste em realizar vários rosto na 
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folha A 4 com diferentes tipos de cabelo, cabelo em linha reta, zig-
zag, ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a 
coordenação motora e uso correto da tesoura. Através dessa 
atividade vamos estar ampliando habilidades de uma forma 
prazerosa. PENDENTE 

17/11/20 

Atividade: Transferência 
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada; Ampliar 
coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver organização 
especial. 
Materiais: Jarra grande e três recipientes menores com diferentes 
marcações. 
Desenvolvimento: Iremos realizar uma atividade de Transferência, 
onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com líquido e três 
recipientes menores com diferentes marcações. A atividade consiste 
em colocar o líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar. 
Realizando essa atividade iremos estar estimulando a coordenação 
motora fina, a atenção compartilhada, habilidades essas 
fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 
PENDENTE 

24/11/20 

Atividade: Brincando com palitos 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Materiais: Palitos de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. 
Desenvolvimento: Iremos realizar uma atividade para estimular a 
coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos 
de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado 
o material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo 
irá segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida 
realizar o contorno em volta dos palitos. PENDENTE 

Objetivos 
 

- Habilidades motoras básicas de locomoção, manipulação e 
estabilização (caminhar, correr, saltar, saltitar, arremessar/lançar, 
recepcionar/agarrar, rebater, chutar, equilibrar, flexionar, agachar, 
rolar, etc.); 
- Coordenação motora ampla (fina e grossa); 
- Socialização, criatividade e autonomia; 
- Esquema corporal; 
- Estruturação espacial; 
- Orientação temporal; 
- Lateralidade. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Efraim Henrique dos Santos Pereira 
Data Nascimento: 07/06/2014 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Thiago Guedes Pires 

 

Data  

03/11/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL: Não compareceu ao atendimento. 

04/11/20 

Atividade: Coordenação motora 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; Estimular a atenção sustentada; 
Estimular lateralidade. 
Materiais: Tampinhas de garrafa pet. 
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e 
com tampinhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as 
duas mãos. Realizando essa atividade vamos estar aprimorando 
várias habilidades importantes para o nosso aprendizado. 
PENDENTE 

10/11/20 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 
Atividade: Jogos de mesa 
Objetivo: Atenção compartilhada, concentração e socialização. 
Materiais: Jogos de mesa.  
Desenvolvimento: Foi realizado jogos de mesa (Jenga e jogo da 
memória). 
Resultado: Usuário estava tranquilo e interagiu com os terapeutas.  

11/11/20 

Atividade: Cabelo maluco/Atividade de recorte. 
Objetivos: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; 
Ampliar atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de 
interação e aprendizado. 
Materiais: Folha A4, tesoura e lápis. 
Desenvolvimento: A atividade consiste em realizar vários rosto na 
folha A 4 com diferentes tipos de cabelo, cabelo em linha reta, zig-
zag, ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a 
coordenação motora e uso correto da tesoura. Através dessa 
atividade vamos estar ampliando habilidades de uma forma 
prazerosa. PENDENTE 

17/11/20 Atividade: Transferência 
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Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada; Ampliar 
coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver organização 
especial. 
Materiais: Jarra grande e três recipientes menores com diferentes 
marcações. 
Desenvolvimento: Iremos realizar uma atividade de Transferência, 
onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com líquido e três 
recipientes menores com diferentes marcações. A atividade consiste 
em colocar o líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar. 
Realizando essa atividade iremos estar estimulando a coordenação 
motora fina, a atenção compartilhada, habilidades essas 
fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 
PENDENTE 

24/11/20 

Atividade: Brincando com palitos 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Materiais: Palitos de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. 
Desenvolvimento: Iremos realizar uma atividade para estimular a 
coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos 
de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado 
o material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo 
irá segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida 
realizar o contorno em volta dos palitos. PENDENTE 

Objetivos 
 

- Habilidades motoras básicas de locomoção, manipulação e 
estabilização (caminhar, correr, saltar, saltitar, arremessar/lançar, 
recepcionar/agarrar, rebater, chutar, equilibrar, flexionar, agachar, 
rolar, etc.); 
- Coordenação motora ampla (fina e grossa); 
- Socialização, criatividade e autonomia; 
- Esquema corporal; 
- Estruturação espacial; 
- Orientação temporal; 
- Lateralidade. 

 

 

 

 

 

Quinta-feira vespertino 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal  

Usuário: Miguel  Antônio Santo Sanches  
Data Nascimento: 27/10/2012 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago 

 

 

Data  
04/11 Envio de vídeo - coordenação motora. 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 

Desenvolver noção espacial; Estimular a atenção sustentada. Estimular 

lateralidade Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 

atividade de coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários 

caminhos e com tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando 

as duas mãos. Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias 

habilidades importantes para o nosso aprendizado. PENDENTE 
05/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL. 

Alongamento muscular ativo. 
Circuito de exercícios ,equilíbrio e treino com bola. 
Uso de equipamento para treino de equilíbrio. 
Materiais – Fita de equilíbrio, cama elástica, cones, aros e bolas. 
Desenvolvimento / resultado – apresentou interesse e desenvolveu as 

atividades propostas com entusiasmo e alegria. 
-  

12/11 Envio de vídeo - Cabelo Maluco. 
OBJETIVOS: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; ampliar 

atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de interação e 

aprendizado. 
DESENVOLVIMENTO: NO dia de hoje envio mais uma atividade para vocês 

realizar aí na casa de vocês. A atividade consiste em realizar vários rostos 

na folha A 4 com diferentes tipos de cabelo, em linha reta, zig-zag, 

ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação 

motora e uso correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar 

ampliando habilidades de uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de 

vocês com o resultado dos recortes que fizeram em casa. PENDENTE 
-  
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19/11 Envio de vídeo - Transferência. 
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. Ampliar 

coordenação motora fina e viso motora; desenvolver organização especial. 

Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 

Transferência, onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com líquido 

e três recipientes menores com diferentes marcações. A atividade consiste 

em colocar o líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar. 

Realizando essa atividade iremos estar estimulando a coordenação motora 

fina, a atenção compartilhada, habilidades essas fundamentais para o bom 

desempenho nas atividades escolares. PENDENTE 
-  

26/11 Atividade: Brincando com palitos  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora desenvolver 

atenção sustentada e compartilhada; 
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 

estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de 

palitos de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter 

organizado o material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada 

aprendendo irá segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em 

seguida realizar o contorno em volta dos palitos. 
PENDENTE 

  

  

  
Objetivo  Melhora na interação social. 

Foco na atenção compartilhada e coordenação motora. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal  

Usuário: Aiken Arthur Ribeiro Novaes  
Data Nascimento: 10/11/2013 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Thiago Guedes Pires 

 

 

Data  
04/11 Envio de vídeo - coordenação motora. 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver 

noção espacial; Estimular a atenção sustentada. Estimular lateralidade 

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 

coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com 

tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos. 

Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 

importantes para o nosso aprendizado. 
REALIZADA 

05/11 Envio de atividade – Areia da lua. 
Objetivo: desenvolver capacidades individuais de análise e escolha de 

materiais e texturas diferentes. REALIZADA 
11/11 Envio de vídeo - Cabelo Maluco. 

OBJETIVOS: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; ampliar 

atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de interação e 

aprendizado. 
DESENVOLVIMENTO: NO dia de hoje envio mais uma atividade para vocês 

realizar aí na casa de vocês. A atividade consiste em realizar vários rostos na 

folha A 4 com diferentes tipos de cabelo, em linha reta, zig-zag, ondulado, 

essa atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação motora e 

uso correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar ampliando 

habilidades de uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de vocês com o 

resultado dos recortes que fizeram em casa. REALIZADA 
12/11 Envio de atividade – Bichos e sombras. 

Objetivo: interação com sombras e sua respectivos representações. 

REALIZADA 
18/11 Envio de vídeo - Transferência. 

Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. Ampliar 

coordenação motora fina e viso motora; desenvolver organização especial. 
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Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 

Transferência, onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com líquido e 

três recipientes menores com diferentes marcações. A atividade consiste em 

colocar o líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar. Realizando 

essa atividade iremos estar estimulando a coordenação motora fina, a 

atenção compartilhada, habilidades essas fundamentais para o bom 

desempenho nas atividades escolares. REALIZADA 
19/11 Envio de atividade – Flauta êmbolo caseiro. 

Objetivos – Trabalhar a motricidade fina, a atenção e concentração, o 

controle do sopro. Materiais – Um pedaço de mangueira (de preferência 

transparente) e uma bexiga. Descrição - A proposta da atividade consiste em 

criar com materiais alternativos o efeito sonoro de uma flauta de êmbolo, 

instrumento presente no subconsciente coletivo de todos aqueles que viram 

desenhos animados onde as quedas de precipícios das personagens eram 

sonorizadas com um apito descendente, começando com um som bem 

agudo e terminando ao final com um som grave. REALIZADA 
-  

26/11 Atividade: Brincando com palitos  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora desenvolver 

atenção sustentada e compartilhada; 
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 

estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de 

palitos de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado 

o material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá 

segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o 

contorno em volta dos palitos. 
REALIZADA 

  

  

  
Objetivo  Em avaliação. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal  

Usuário: Gabriel Fernandes Prim 
Data Nascimento:  08/05/2016 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago 
Guedes Pires 

 

 

Data  
04/11 Envio de vídeo - Sem nossos olhos não conseguimos ver o mundo. 

Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 

interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 

responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 

Material/estratégia: uma tampa de caixa de papelão e canetinha. 

Atividade: No vídeo explico a necessidade da visão e o órgão responsável. 

Após a família terá que fazer dois furos na caixa, para as crianças 

colocarem as mãos e desta forma os pais pediram para as crianças 

desenharem os olhos, o nariz e a boca. Logo após mostrar para a criança 

como ficou o seu desenho. É importante que a criança perceba que sem 

enxergarmos é difícil identificarmos os lugares certinho dos órgãos. Que 

precisamos enxergar, ver as coisas para podermos identificá-las. 

PENDENTE 
05/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL. 

Alongamento muscular ativo. 
Circuito de exercícios e equilíbrio. 
Uso de equipamento para treino de equilíbrio. 
Materiais – Fita de equilíbrio, cama elástica, cones e aros. 
Desenvolvimento / resultado – apresentou interesse e desenvolveu as 

atividades propostas de forma plenamente satisfatória. 
-  

12/11 Envio de vídeo - identificando a forma geométrica, quadrado. 
Objetivo: identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar 

e nomear a forma geométrica (quadrado), percebendo suas características. 

Material/estratégia: objetos da casa que possuem a forma geométrica 

quadrado. Atividade: pedir para a criança identificar objetos em seu lar que 
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lembrem a forma geométrica quadrado. PENDENTE 
-  

19/11 Envio de vídeo - identificando a forma geométrica, círculo. 
Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar 

e nomear a forma geométrica(círculo), percebendo suas características. 

Material/ estratégia: identificar objetos da casa que possuem a forma 

geométrica círculo. Atividade: com o auxílio de um adulto, identificar, 

reconhecer objetos, alimentos em seu lar que lembrem a forma 

geométrica círculo. PENDENTE 
-  

26/11 Envio de Vídeo: Dobradura chapéu do soldado. 
Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar 

e nomear a forma geométrica (triângulo), percebendo suas características. 
Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal Atividade: A 

proposta é que a criança perceba que as formas geométricas fazem parte 

do nosso dia a dia e que identifiquem objetos em sua casa que tenham a 

forma geométrica triângulo. Após iremos fazer uma dobradura do chapéu 

do soldado com a folha sulfite ou folha de jornal/revista. PENDENTE 

  

  

  

  
Objetivo Melhora na interação interpessoal e atenção compartilhada. 

Melhora na intenção comunicativa. 
Lateralidade e equilíbrio bem como coordenação motora. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal  

Usuário: Adriel Goulart 
Data Nascimento:  10/05/2013 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago 
Guedes Pires 

 

 

Data  
04/11 Envio de vídeo - coordenação motora. 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver 

noção espacial; Estimular a atenção sustentada. Estimular lateralidade 

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 

coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com 

tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos. 

Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 

importantes para o nosso aprendizado. 
PENDENTE 

05/11  Envio de Atividade: Jogo de equilíbrio com copos. 
Objetivos: Desenvolver a coordenação motora fina, equilíbrio, concentração 

e atenção na atividade. 
Materiais: Copos descartáveis (ou outro material parecido); Lápis de cor ou 

caneta. Como fazer a atividade: Monte 4 fileira de copos um na frente do 

outro (pode ser na mesa ou no chão); depois distribua os lápis em cima dos 

pares de copos; Em seguida coloque os lápis com a mão direita para o lado 

direito, depois retorne os lápis com a mão esquerda para o lado esquerdo. 

Outra variação do exercício é com grampo de roupa. Faça a pinça com o 

grampo colocando os lápis para direita e depois para esquerda. PENDENTE 
11/11 Envio de vídeo - Cabelo Maluco. 

OBJETIVOS: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; ampliar 

atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de interação e 

aprendizado. 
DESENVOLVIMENTO: NO dia de hoje envio mais uma atividade para vocês 

realizar aí na casa de vocês. A atividade consiste em realizar vários rostos na 

folha A 4 com diferentes tipos de cabelo, em linha reta, zig-zag, ondulado, 

essa atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação motora e uso 
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correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar ampliando 

habilidades de uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de vocês com o 

resultado dos recortes que fizeram em casa. PENDENTE 
12/11 Envio de atividade – Bichos e sombras. 

Objetivo: interação com sombras e sua respectivos representações. 

PENDENTE 
18/11 Envio de vídeo - Transferência. 

Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. Ampliar 

coordenação motora fina e viso motora; desenvolver organização especial. 

Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 

Transferência, onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com líquido e 

três recipientes menores com diferentes marcações. A atividade consiste em 

colocar o líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar. Realizando 

essa atividade iremos estar estimulando a coordenação motora fina, a 

atenção compartilhada, habilidades essas fundamentais para o bom 

desempenho nas atividades escolares. PENDENTE 
19/11 Envio de atividade – Massinha de modelar. 

Objetivo- incentivar a produção de atividades lúdicas criativas. PENDENTE 
-  

26/11 Atividade: Brincando com palitos  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora desenvolver 

atenção sustentada e compartilhada; 
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 

estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de 

palitos de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o 

material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar 

os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em 

volta dos palitos. 
PENDENTE 

  

  

  

  
Objetivo Em avaliação. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal  

Usuário: Álvaro Felipe De Paula Da Silva  
Data Nascimento:  21/08/2014 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago 
Guedes Pires 

 

 

Data  
04/11 Envio de vídeo - Sem nossos olhos não conseguimos ver o mundo. 

Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 

interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 

responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 

Material/estratégia: uma tampa de caixa de papelão e canetinha. Atividade: 

No vídeo explico a necessidade da visão e o órgão responsável. Após a 

família terá que fazer dois furos na caixa, para as crianças colocarem as 

mãos e desta forma os pais pediram para as crianças desenharem os olhos, o 

nariz e a boca. Logo após mostrar para a criança como ficou o seu desenho. 

É importante que a criança perceba que sem enxergarmos é difícil 

identificarmos os lugares certinho dos órgãos. Que precisamos enxergar, ver 

as coisas para podermos identificá-las. PENDENTE 
05/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL. 

Alongamento muscular ativo. 
Circuito de exercícios e equilíbrio. 
Uso de equipamento para treino de equilíbrio e treino com bola. 
Materiais – Fita de equilíbrio, cama elástica, cones, aros e bolas. 
Desenvolvimento / resultado – apresentou interesse e desenvolveu as 

atividades propostas de forma plenamente satisfatória. 
-  

12/11 Envio de vídeo - identificando a forma geométrica, quadrado. 
Objetivo: identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e 

nomear a forma geométrica (quadrado), percebendo suas características. 

Material/estratégia: objetos da casa que possuem a forma geométrica 

quadrado. Atividade: pedir para a criança identificar objetos em seu lar que 

lembrem a forma geométrica quadrado. PENDENTE 
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-  

19/11 Envio de vídeo - identificando a forma geométrica, círculo. 
Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e 

nomear a forma geométrica(círculo), percebendo suas características. 

Material/ estratégia: identificar objetos da casa que possuem a forma 

geométrica círculo. Atividade: com o auxílio de um adulto, identificar, 

reconhecer objetos, alimentos em seu lar que lembrem a forma geométrica 

círculo. PENDENTE 
-  

26/11 Envio de Vídeo: Dobradura chapéu do soldado. 
Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e 

nomear a forma geométrica (triângulo), percebendo suas características. 
Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal Atividade: A 

proposta é que a criança perceba que as formas geométricas fazem parte do 

nosso dia a dia e que identifiquem objetos em sua casa que tenham a forma 

geométrica triângulo. Após iremos fazer uma dobradura do chapéu do 

soldado com a folha sulfite ou folha de jornal/revista. PENDENTE 

  

  

  
Objetivos  Melhora no relacionamento interpessoal. 

Controle do estresse e ansiedade. 
Melhora na atenção e desenvolvimento motor geral. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal  

Usuário: João Batista Bronzatti Oliveira 
Data Nascimento: 05/09/2012 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Educação Física Thiago 
Guedes Pires 

 

 

Data  
04/11 Envio de vídeo - coordenação motora. 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver 

noção espacial; Estimular a atenção sustentada. Estimular lateralidade 

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 

coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com 

tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos. 

Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 

importantes para o nosso aprendizado. PENDENTE 
05/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL. 

Alongamento muscular ativo. 
Circuito de exercícios ,equilíbrio e treino com bola. 
Uso de equipamento para treino de equilíbrio. 
Materiais – Fita de equilíbrio, cama elástica, cones, aros e bolas. 
Desenvolvimento / resultado – apresentou pouco interesse e desenvolveu as 

atividades propostas de forma relutante. 
-  

12/11 Envio de vídeo - Cabelo Maluco. 
OBJETIVOS: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; ampliar 

atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de interação e 

aprendizado. 
DESENVOLVIMENTO: NO dia de hoje envio mais uma atividade para vocês 

realizar aí na casa de vocês. A atividade consiste em realizar vários rostos na 

folha A 4 com diferentes tipos de cabelo, em linha reta, zig-zag, ondulado, 

essa atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação motora e 

uso correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar ampliando 

habilidades de uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de vocês com o 

resultado dos recortes que fizeram em casa. PENDENTE 
-  
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19/11 Envio de vídeo - Transferência. 
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. Ampliar 

coordenação motora fina e viso motora; desenvolver organização especial. 

Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 

Transferência, onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com líquido e 

três recipientes menores com diferentes marcações. A atividade consiste em 

colocar o líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar. Realizando 

essa atividade iremos estar estimulando a coordenação motora fina, a 

atenção compartilhada, habilidades essas fundamentais para o bom 

desempenho nas atividades escolares. PENDENTE 
-  

26/11 Atividade: Brincando com palitos  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora desenvolver 

atenção sustentada e compartilhada; 
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 

estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de 

palitos de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado 

o material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá 

segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o 

contorno em volta dos palitos. 
PENDENTE 

  

  

  
Objetivos  Desenvolvimento físico e motor. 

Melhora na interação social. 
Criação de hábitos mais saudáveis, bem como perda de massa corporal. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Atividade mensal   

Usuário: Lauro Marcos Pipper Junior 
Nascimento: 16/11/2009 
Mês: Novembro/2020 

 Educação Física- Thiago Guedes Pires 

 

 

Data  
04/11 Envio de vídeo - Cinema (Curta metragem) 

Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros. Trabalhar em equipe, criar, 

soltar a imaginação e aumentar o nível de desinibição. Desenvolvimento: 

que tal fazer um curta metragem com seu celular? Você será o diretor e o 

roteirista. Convide a família, escolha o tema, personagens, figurino. 

Pense no que você tem em casa, o que poderá usar. Para gravar seu 

vídeo use de 3 há 5 minutos. PENDENTE 
05/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL. 

Alongamento muscular ativo. 
Circuito de exercícios e equilíbrio. 
Uso de equipamento para treino de equilíbrio e treino com bola. 
Materiais – Fita de equilíbrio, cama elástica, cones, aros e bolas. 
Desenvolvimento / resultado – apresentou interesse e desenvolveu as 

atividades propostas de forma plenamente satisfatória. 
-  

12/11 Envio de vídeo - Fotos com poses criativas. 

Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a 

socialização. Estimular a comparação de imagens ajudando na 

criatividade. PENDENTE 
-  

19/11 Envio de vídeo - The voice home kids 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição. Integrar 

os participantes no universo da música. Beneficiar o desenvolvimento de 

outras linguagens. PENDENTE 
-  

26/11 Envio de vídeo - Caça ao Tesouro com fotos do celular. 
 Objetivos: Encontrar o tesouro escondido, compartilhando pistas e 

informações com outros participantes. Desenvolver a habilidade motora, 
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atenção, concentração, memória, compreensão de ordens, associação de 

ideias. Quaisquer dúvidas estamos à disposição. Contamos com sua 

participação! PENDENTE 

  

  

  

 Em avaliação. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal  

Usuário: Leonardo Teilor Cardozo Martins 
Data Nascimento: 20/01/2017  
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago 
Guedes Pires 

 

 

Data  
04/11 Envio de vídeo - Sem nossos olhos não conseguimos ver o mundo. 

Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 

interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão responsável 

pela visão e sua importância em nossas vidas. Material/estratégia: uma tampa 

de caixa de papelão e canetinha. Atividade: No vídeo explico a necessidade da 

visão e o órgão responsável. Após a família terá que fazer dois furos na caixa, 

para as crianças colocarem as mãos e desta forma os pais pediram para as 

crianças desenharem os olhos, o nariz e a boca. Logo após mostrar para a 

criança como ficou o seu desenho. É importante que a criança perceba que 

sem enxergarmos é difícil identificarmos os lugares certinho dos órgãos. Que 

precisamos enxergar, ver as coisas para podermos identificá-las. PENDENTE 
06/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL. 

Alongamento muscular ativo. 
Circuito de exercícios e equilíbrio. 
Uso de equipamento para treino de equilíbrio e treino com bola. 
Materiais – Fita de equilíbrio, cama elástica, cones, aros e bolas. 
Desenvolvimento / resultado – apresentou bom interesse e desenvolveu as 

atividades propostas de forma plenamente satisfatória. 
-  

13/11 Envio de vídeo - identificando a forma geométrica, quadrado. 
Objetivo: identificar que as formas geométricas estão presentes no ambiente a 

qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e nomear a 

forma geométrica (quadrado), percebendo suas características. 

Material/estratégia: objetos da casa que possuem a forma geométrica 

quadrado. Atividade: pedir para a criança identificar objetos em seu lar que 

lembrem a forma geométrica quadrado. PENDENTE 
-  

20/11 Envio de vídeo - identificando a forma geométrica, círculo. 
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Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no ambiente 

a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e nomear a 

forma geométrica(círculo), percebendo suas características. Material/ 

estratégia: identificar objetos da casa que possuem a forma geométrica 

círculo. Atividade: com o auxílio de um adulto, identificar, reconhecer objetos, 

alimentos em seu lar que lembrem a forma geométrica círculo. PENDENTE 
-  

27/11 Envio de Vídeo: Dobradura chapéu do soldado. 
Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no ambiente 

a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; identificar e nomear a 

forma geométrica (triângulo), percebendo suas características. 
Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal Atividade: A 

proposta é que a criança perceba que as formas geométricas fazem parte do 

nosso dia a dia e que identifiquem objetos em sua casa que tenham a forma 

geométrica triângulo. Após iremos fazer uma dobradura do chapéu do soldado 

com a folha sulfite ou folha de jornal/revista. PENDENTE 

  

  

  

 Em avaliação. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Atividade mensal   

Usuário: Elieser Serapião 
Nascimento: 17/07/2014* 
Mês: Novembro/2020 

 Educação Física- Thiago Guedes Pires 

 

 

Data  
04/11 Envio de vídeo - coordenação motora. 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver 

noção espacial; Estimular a atenção sustentada. Estimular lateralidade 

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 

coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com 

tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos. 

Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 

importantes para o nosso aprendizado. PENDENTE 
06/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL. 

Atendimento em sala. 
Relaxamento e momento criativo. 
Recreação e jogos de montar. 
Objetivo – buscar relaxamento com momentos calmos. 
Materiais- jogos de montar e de tabuleiro. 
Desenvolvimento /resultado - se mostrou mais atento e menos irritado, 

tendo uma boa resposta a atividade proposta. 
-  

13/11 Envio de vídeo - Cabelo Maluco. 
OBJETIVOS: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; ampliar 

atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de interação e 

aprendizado. 
DESENVOLVIMENTO: NO dia de hoje envio mais uma atividade para vocês 

realizar aí na casa de vocês. A atividade consiste em realizar vários rostos na 

folha A 4 com diferentes tipos de cabelo, em linha reta, zig-zag, ondulado, 

essa atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação motora e uso 

correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar ampliando 

habilidades de uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de vocês com o 

resultado dos recortes que fizeram em casa. PENDENTE 
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-  

20/11 Envio de vídeo - Transferência. 
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. Ampliar 

coordenação motora fina e viso motora; desenvolver organização especial. 

Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 

Transferência, onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com líquido e 

três recipientes menores com diferentes marcações. A atividade consiste em 

colocar o líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar. Realizando 

essa atividade iremos estar estimulando a coordenação motora fina, a 

atenção compartilhada, habilidades essas fundamentais para o bom 

desempenho nas atividades escolares. PENDENTE 
-  

27/11 Atividade: Brincando com palitos  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora desenvolver 

atenção sustentada e compartilhada; 
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 

estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de 

palitos de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o 

material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar 

os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em 

volta dos palitos. 
PENDENTE 

  

  

  

 Coordenação motora. 
Socialização e interação. 
Desenvolvimento psicomotor. 

 

 

 

 

 

 

 

966 / 1106



 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal  

Usuário: Igor Dos Santos Migliorini 
Data Nascimento: 09/06/2003 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago 
Guedes Pires 

 

 

Data  
04/11 Envio de vídeo - Cinema (Curta metragem) 

Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros. Trabalhar em equipe, criar, 

soltar a imaginação e aumentar o nível de desinibição. Desenvolvimento: 

que tal fazer um curta metragem com seu celular? Você será o diretor e o 

roteirista. Convide a família, escolha o tema, personagens, figurino. Pense 

no que você tem em casa, o que poderá usar. Para gravar seu vídeo use de 

3 há 5 minutos. PENDENTE 
06/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL. 

Alongamento corporal ativo. 
Regras básicas e fundamentos do voleibol. 
Treino de passes. 
Relaxamento e volta a calma. 
Objetivo – promover a socialização e fortalecer o gosto pelo esporte. 
Materiais – bolas e cones. 
Desenvolvimento / resultados – apresentou bom aproveitamento na 

atividade, criando vínculos positivos com os terapeutas. 
-  

13/11 Envio de vídeo - Fotos com poses criativas. 

Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a 

socialização. Estimular a comparação de imagens ajudando na criatividade. 

PENDENTE 
-  

20/11 Envio de vídeo - The voice home kids 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição. Integrar os 

participantes no universo da música. Beneficiar o desenvolvimento de 

outras linguagens. PENDENTE 
-  

27/11 Envio de vídeo - Caça ao Tesouro com fotos do celular. 
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 Objetivos: Encontrar o tesouro escondido, compartilhando pistas e 

informações com outros participantes. Desenvolver a habilidade motora, 

atenção, concentração, memória, compreensão de ordens, associação de 

ideias. Quaisquer dúvidas estamos à disposição. Contamos com sua 

participação! 
PENDENTE 

  

  

  
Objetivo  Socialização e interação interpessoal. 

Melhora postural e fortalecimento muscular. 
Coordenação motora e espacial. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Atividade mensal   

Usuário: Arthur José Cavalheiro Bertolo 
Nascimento: 17/07/2017* 
Mês: Novembro/2020 

 Educação Física- Thiago Guedes Pires 

 

 

Data  
04/11 Envio de vídeo - Sem nossos olhos não conseguimos ver o mundo. 

Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 

interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 

responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 

Material/estratégia: uma tampa de caixa de papelão e canetinha. 

Atividade: No vídeo explico a necessidade da visão e o órgão responsável. 

Após a família terá que fazer dois furos na caixa, para as crianças 

colocarem as mãos e desta forma os pais pediram para as crianças 

desenharem os olhos, o nariz e a boca. Logo após mostrar para a criança 

como ficou o seu desenho. É importante que a criança perceba que sem 

enxergarmos é difícil identificarmos os lugares certinho dos órgãos. Que 

precisamos enxergar, ver as coisas para podermos identificá-las. 

PENDENTE 
06/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL. 

Alongamento muscular ativo. 
Circuito de exercícios e equilíbrio. 
Uso de equipamento para treino de equilíbrio e treino com bola. 
Materiais – Fita de equilíbrio, cama elástica, cones, aros e bolas. 
Desenvolvimento / resultado – apresentou bom interesse e desenvolveu 

as atividades propostas de forma pouco participativa. 
-  

13/11 Envio de vídeo - identificando a forma geométrica, quadrado. 
Objetivo: identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 

identificar e nomear a forma geométrica (quadrado), percebendo suas 

características. Material/estratégia: objetos da casa que possuem a forma 

geométrica quadrado. Atividade: pedir para a criança identificar objetos 

em seu lar que lembrem a forma geométrica quadrado. PENDENTE 
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-  

20/11 Envio de vídeo - identificando a forma geométrica, círculo. 
Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 

identificar e nomear a forma geométrica(círculo), percebendo suas 

características. Material/ estratégia: identificar objetos da casa que 

possuem a forma geométrica círculo. Atividade: com o auxílio de um 

adulto, identificar, reconhecer objetos, alimentos em seu lar que 

lembrem a forma geométrica círculo. PENDENTE 
-  

27/11 Envio de Vídeo: Dobradura chapéu do soldado. 
Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 

ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 

identificar e nomear a forma geométrica (triângulo), percebendo suas 

características. 
Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal Atividade: A 

proposta é que a criança perceba que as formas geométricas fazem parte 

do nosso dia a dia e que identifiquem objetos em sua casa que tenham a 

forma geométrica triângulo. Após iremos fazer uma dobradura do chapéu 

do soldado com a folha sulfite ou folha de jornal/revista. PENDENTE 

  

  

  

 Coordenação motora. 
Socialização e interação. 
Desenvolvimento psicomotor. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal  

Usuário: Jean Fernando De Oliveira Junior 
Data Nascimento:  27/05/2013 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago 
Guedes Pires 

 

 

Data  
04/11 Envio de vídeo - coordenação motora. 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver 

noção espacial; Estimular a atenção sustentada. Estimular lateralidade 

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 

coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com 

tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas mãos. 

Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias habilidades 

importantes para o nosso aprendizado. PENDENTE 
06/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL. 

Atendimento em sala. 
Relaxamento e momento criativo. 
Momento de massagem. 
Recreação e jogos de montar. 
Objetivo – buscar relaxamento com momentos calmos. 
Materiais- jogos de montar. 
Desenvolvimento /resultado - se mostrou mais atento e menos irritado, 

tendo uma boa resposta a atividade proposta. 
-  

13/11 Envio de vídeo - Cabelo Maluco. 
OBJETIVOS: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; ampliar 

atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de interação e 

aprendizado. 
DESENVOLVIMENTO: NO dia de hoje envio mais uma atividade para vocês 

realizar aí na casa de vocês. A atividade consiste em realizar vários rostos 

na folha A 4 com diferentes tipos de cabelo, em linha reta, zig-zag, 

ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a coordenação 

motora e uso correto da tesoura. Através dessa atividade vamos estar 

971 / 1106



 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 

 

ampliando habilidades de uma forma prazerosa. Aguardo o retorno de 

vocês com o resultado dos recortes que fizeram em casa. PENDENTE 
-  

20/11 Envio de vídeo - Transferência. 
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. Ampliar 

coordenação motora fina e viso motora; desenvolver organização especial. 

Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 

Transferência, onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com líquido 

e três recipientes menores com diferentes marcações. A atividade consiste 

em colocar o líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar. 

Realizando essa atividade iremos estar estimulando a coordenação motora 

fina, a atenção compartilhada, habilidades essas fundamentais para o bom 

desempenho nas atividades escolares. 
PENDENTE 

-  

27/11 Atividade: Brincando com palitos  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora desenvolver 

atenção sustentada e compartilhada; 
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 

estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de 

palitos de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado 

o material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá 

segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o 

contorno em volta dos palitos. 
PENDENTE 

  

  

  
Objetivo  Promover uma melhor interação pessoal. 

Melhorar a intenção comunicativa. 
Fortalecimento muscular e coordenativo. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal  

Usuário: Martina Machado Heneberg 
Data Nascimento:  26/09/2013 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago 
Guedes Pires 

 

 

Data  
04/11 Envio de vídeo - coordenação motora. 

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 

Desenvolver noção espacial; Estimular a atenção sustentada. Estimular 

lateralidade Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 

atividade de coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários 

caminhos e com tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado 

utilizando as duas mãos. Realizando essa atividade vamos estar 

aprimorando várias habilidades importantes para o nosso aprendizado. 

PENDENTE 
06/11 ATENDIMENTO PRESENCIAL. 

Alongamento muscular ativo. 
Treino de fortalecimento muscular e atenção compartilhada. 
Treino de equilíbrio na fita e salto na cama elástica e na bola. 
Objetivo – promover o controle e o fortalecimento muscular. 
Materiais – fita de equilíbrio, cama elástica, bola de ioga e cones. 
Desenvolvimento / resultados – realizou as atividades propostas de 

forma adequada evoluindo nos atendimentos e mantendo a atenção e 

calma. 
-  

13/11 Envio de vídeo - Cabelo Maluco. 
OBJETIVOS: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; ampliar 

atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de interação 

e aprendizado. 
DESENVOLVIMENTO: NO dia de hoje envio mais uma atividade para 

vocês realizar aí na casa de vocês. A atividade consiste em realizar 

vários rostos na folha A 4 com diferentes tipos de cabelo, em linha reta, 

zig-zag, ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a 
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coordenação motora e uso correto da tesoura. Através dessa atividade 

vamos estar ampliando habilidades de uma forma prazerosa. Aguardo o 

retorno de vocês com o resultado dos recortes que fizeram em casa. 

PENDENTE 
-  

20/11 Envio de vídeo - Transferência. 
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. Ampliar 

coordenação motora fina e viso motora; desenvolver organização 

especial. Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma 

atividade de Transferência, onde cada usuário deverá ter uma jarra 

grande com líquido e três recipientes menores com diferentes 

marcações. A atividade consiste em colocar o líquido até a marcação, 

cuidando para não ultrapassar. Realizando essa atividade iremos estar 

estimulando a coordenação motora fina, a atenção compartilhada, 

habilidades essas fundamentais para o bom desempenho nas atividades 

escolares. PENDENTE 
-  

27/11 Atividade: Brincando com palitos  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora 

desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 

estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de 

palitos de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter 

organizado o material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada 

aprendendo irá segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em 

seguida realizar o contorno em volta dos palitos. 
PENDENTE 

  

  

  

  
Objetivo  Socialização e atenção compartilhada. 

Fortalecimento muscular e equilíbrio. 
Compreensão e obediência as demandas.  
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

RELATORIO MENSAL – NOVEMBRO/2020 
Estagiária de Pedagogia Rogiane Duarte 

 
segunda-feira 

Usuário: Gustavo Antônio de Souza Manske 
Data de nascimento:  24/072008 
Mês: novembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 

Data  
02/11/20 Feriado nacional (finados) 

04/11/20 Cinema (curta metragem) 
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros, trabalhar em equipe 
Criar, soltar a imaginação e aumentar o nível de desinibição. 
Desenvolvimento: que tal fazer um curta metragem com seu celular? 
Você será o diretor e o roteirista. Convide a família, escolha o tema, 
personagens, figurino. Pense no que você tem em casa, o que poderá 
usar.  
REALIZADA 

09/11/20 Atividade silabas simples 
Objetivo: desenvolver a consciência fonológica, habilidades de 
escrita e leitura, atenção/concentração. 
Material/estratégia: A proposta foi realizar a leitura de silabas 
simples, reconhecer as letras do alfabeto. 
Resultado: Usuário demonstrou muita dificuldade no reconhecimento 
das letras, memória curta, esquecendo letras que recente foram 
estudadas. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

11/10/20 Vídeo Fotos com poses criativas.  
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a 
socialização. Estimular a comparação de imagens ajudando na 
criatividade. 
Materiais/estratégias: celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, 
sofá, entre outros...  
Atividade: Através das imagens dos bonecos da cartela imitar 
algumas poses. Vale usar travesseiros, sofá, cadeira, como apoio. 
Convide seus familiares.  Enquanto um faz as poses o outro fotografa, 
depois invertem os papéis. 
REALIZADA 
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16/11/20 Vídeo: The voice home kids. 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição. 
Integrar os participantes no universo da música. Beneficiar o 
desenvolvimento de outras linguagens. 
Material: celular. 
Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma música 
conhecida de seu cantor ou cantora favoritos para apresentar 
posteriormente. A família poderá cantar junto. 
REALIZADA 

23/11/20 Caça ao Tesouro com fotos do celular.  
Objetivos: Encontrar o tesouro escondido, compartilhando pistas e 
informações com outros participantes.  
Desenvolver a habilidade motora, atenção, concentração, memória, 
compreensão de ordens, associação de ideias. 
Materiais: celular, caixa de papelão ou baú, papel sulfite, caneta, 
tesoura. 
Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um piquenique, 
um filme, um passeio, uma leitura, uma noite temática, um jogo de 
tabuleiro, entre outros... Seja criativo. Conversem e cheguem num 
acordo entre vocês. Pense bem onde irá esconder o tesouro. 
Fotografe cada cômodo onde for colocar as dicas/pistas e também o 
cômodo onde está o tesouro.  
Após dada a partida da caça vá mostrando as fotos dos cômodos onde 
há dicas. Você pode auxiliar na leitura. 
Quando encontrar o tesouro festejam e combinem quando será sua 
paga. (Dia que será feita a atividade/presente).  
PENDENTE 

30/11/20 Equipe se encontra em devolutiva 

Objetivo Conhecer as letras do alfabeto, desenvolver a consciência 
fonológica, desenvolver habilidades de leitura e escrita, 
concentração/atenção, memória e desenvolver funções executivas. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

RELATORIO MENSAL 

 

segunda-feira 

 
Data  

02/11/20 Feriado nacional (finados) 

04/11/20 Cinema (curta metragem) 
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros, trabalhar em equipe 
Criar, soltar a imaginação e aumentar o nível de desinibição. 
Desenvolvimento: que tal fazer um curta metragem com seu 
celular? Você será o diretor e o roteirista. Convide a família, escolha 
o tema, personagens, figurino. Pense no que você tem em casa, o 
que poderá usar.  
PENDENTE 

09/11/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL  Usuário não compareceu 

11/11/20 Vídeo Fotos com poses criativas.  
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a 
socialização. Estimular a comparação de imagens ajudando na 
criatividade. 
Materiais/estratégias: celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, 
sofá, entre outros...  
Atividade: Através das imagens dos bonecos da cartela imitar 
algumas poses. Vale usar travesseiros, sofá, cadeira, como apoio. 
Convide seus familiares.  Enquanto um faz as poses o outro fotografa, 
depois invertem os papéis. 
PENDENTE 

16/11/20 Vídeo: The voice home kids. 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição. 
Integrar os participantes no universo da música. Beneficiar o 
desenvolvimento de outras linguagens. 
Material: celular. 
Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma música 
conhecida de seu cantor ou cantora favoritos para apresentar 
posteriormente. A família poderá cantar junto. 

Usuário: Edie Lourenço Carvalho 
Data de nascimento: 20/02/2009 
Mês: novembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia Rogiane Duarte   
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PENDENTE 

23/11/20 Caça ao Tesouro com fotos do celular.  
Objetivos: Encontrar o tesouro escondido, compartilhando pistas e 
informações com outros participantes.  
Desenvolver a habilidade motora, atenção, concentração, memória, 
compreensão de ordens, associação de ideias. 
Materiais: celular, caixa de papelão ou baú, papel sulfite, caneta, 
tesoura. 
Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um piquenique, 
um filme, um passeio, uma leitura, uma noite temática, um jogo de 
tabuleiro, entre outros... Seja criativo. Conversem e cheguem num 
acordo entre vocês. Pense bem onde irá esconder o tesouro. 
Fotografe cada cômodo onde for colocar as dicas/pistas e também o 
cômodo onde está o tesouro.  
Após dada a partida da caça vá mostrando as fotos dos cômodos onde 
há dicas. Você pode auxiliar na leitura. 
Quando encontrar o tesouro festejam e combinem quando será sua 
paga. (Dia que será feita a atividade/presente). 
PENDENTE 

30/11/20 Equipe se encontra em devolutivas 

Objetivo Estimular a oralidade, concentração/atenção, memória, criatividade e 
desenvolver funções executivas. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 

segunda-feira 
Usuário: Felipe Felix 
Data de nascimento: 17/07/2014 
Mês: novembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
Data  
02/11/20 Feriado nacional (finados) 

04/11/20 Atividade: Coordenação motora  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
desenvolver noção espacial; estimular a atenção sustentada.  
Estimular lateralidade  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com 
tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas 
mãos. Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias 
habilidades importantes para o nosso aprendizado.  
PENDENTE 

09/11/20 Atendimento em dupla com o usuário Fabio Molinare 
Objetivo: Estimular a interação, atenção/concentração. 
Material/estratégia: A proposta foi o jogo jenga 
Resultado: usuários foram participativos, interagiram bem, foram 
comunicativos. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

11/20/20 Atividade: Cabelo maluco /Atividade de recorte. 
Objetivos: Estimular o recorte; desenvolver motricidade fina; ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; promover momento de interação 
e aprendizado.  
Desenvolvimento: A atividade consiste em realizar vários rostos na 
folha A 4 com diferentes tipos de cabelo em linha reta zig-zag, 
ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a 
coordenação motora e uso correto da tesoura. Através dessa atividade 
vamos estar ampliando habilidades de uma forma prazerosa.  
PENDENTE 

16/11/20 Atividade: Transferência  
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
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Ampliar coordenação motora fina e viso motora; desenvolver 
organização especial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 
Transferência, onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com 
líquido e três recipientes menores com diferentes marcações. A 
atividade consiste em colocar o líquido até a marcação, cuidando para 
não ultrapassar. Realizando essa atividade iremos estar estimulando 
a coordenação motora fina, a atenção compartilhada, habilidades 
essas fundamentais para o bom desempenho nas atividades 
escolares. 
PENDENTE 

23/11/20 Atividade: Brincando com palitos 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 
estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar 
de palitos de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter 
organizado o material iremos iniciar a nossa atividade, em que cada 
aprendendo irá segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em 
seguida realizar o contorno em volta dos palitos. 
PENDENTE 

30/11/20 Equipe se encontra em devolutivas 

Objetivo Estabelecer vínculo terapêutico e observar aspectos pedagógicos. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

RELATORIO MENSAL 

 

segunda-feira 
Usuário: Fabio Henrique Fermino Molinare 
Data de nascimento: 15/07/2009 
Mês: novembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
Data  
02/11/20 Feriado nacional (finados) 

04/11/20 Cinema (curta metragem) 
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros, trabalhar em equipe 
Criar, soltar a imaginação e aumentar o nível de desinibição. 
Desenvolvimento: que tal fazer um curta metragem com seu celular? 
Você será o diretor e o roteirista. Convide a família, escolha o tema, 
personagens, figurino. Pense no que você tem em casa, o que poderá 
usar.  
PENDENTE 

09/11/20 Atendimento em dupla com o usuário Felipe Félix 
Objetivo: Estimular a interação, atenção/concentração. 
Material/estratégia: A proposta foi o jogo jenga 
Resultado: usuários foram participativos, interagiram bem, foram 
comunicativos. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

11/11/20 Vídeo Fotos com poses criativas.  
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a 
socialização. Estimular a comparação de imagens ajudando na 
criatividade. 
Materiais/estratégias: celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, 
sofá, entre outros...  
Atividade: Através das imagens dos bonecos da cartela imitar 
algumas poses. Vale usar travesseiros, sofá, cadeira, como apoio. 
Convide seus familiares.  Enquanto um faz as poses o outro fotografa, 
depois invertem os papéis. 
PENDENTE 

16/11/20 Vídeo: The voice home kids. 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição. 
Integrar os participantes no universo da música. Beneficiar o 
desenvolvimento de outras linguagens. 
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Material: celular. 
Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma música 
conhecida de seu cantor ou cantora favoritos para apresentar 
posteriormente. A família poderá cantar junto. 
PENDENTE 

23/11/20 Caça ao Tesouro com fotos do celular.  
Objetivos: Encontrar o tesouro escondido, compartilhando pistas e 
informações com outros participantes.  
Desenvolver a habilidade motora, atenção, concentração, memória, 
compreensão de ordens, associação de ideias. 
Materiais: celular, caixa de papelão ou baú, papel sulfite, caneta, 
tesoura. 
Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um piquenique, 
um filme, um passeio, uma leitura, uma noite temática, um jogo de 
tabuleiro, entre outros... Seja criativo. Conversem e cheguem num 
acordo entre vocês. Pense bem onde irá esconder o tesouro. 
Fotografe cada cômodo onde for colocar as dicas/pistas e também o 
cômodo onde está o tesouro.  
Após dada a partida da caça vá mostrando as fotos dos cômodos onde 
há dicas. Você pode auxiliar na leitura. 
Quando encontrar o tesouro festejam e combinem quando será sua 
paga. (Dia que será feita a atividade/presente). 
PENDENTE 

30/11/20 Equipe se encontra em devolutivas 

Objetivo  Estimular a criatividade, concentração/atenção, memoria, trabalhar 
diversos gêneros textuais, interpretação de textos e desenvolver 
funções executivas. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 

segunda-feira 
Usuário: Victor Hugo Vaz 
Data de nascimento: 10/08/2010 
Mês: novembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte  

 

Data  

02/11/20 Feriado nacional (finados) 

04/11/20 Cinema (curta metragem) 
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros, trabalhar em equipe 
Criar, soltar a imaginação e aumentar o nível de desinibição. 
Desenvolvimento: que tal fazer um curta metragem com seu 
celular? Você será o diretor e o roteirista. Convide a família, escolha 
o tema, personagens, figurino. Pense no que você tem em casa, o 
que poderá usar.  
PENDENTE 

09/11/20 Atividade: jogo perfil 
Objetivos: Estimular a atenção/concentração, raciocínio, aumentar 
vocabulário. 
Material/estratégia: A proposta foi o jogo Perfil 
Resultado: usuário foi participativo, interagiu e realizou a atividade 
com êxito. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

11/11/20 Vídeo Fotos com poses criativas.  
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a 
socialização. Estimular a comparação de imagens ajudando na 
criatividade. 
Materiais/estratégias: celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, 
sofá, entre outros...  
Atividade: Através das imagens dos bonecos da cartela imitar 
algumas poses. Vale usar travesseiros, sofá, cadeira, como apoio. 
Convide seus familiares.  Enquanto um faz as poses o outro fotografa, 
depois invertem os papéis. 
PENDENTE 

16/11/20 Vídeo: The voice home kids. 
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Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição. 
Integrar os participantes no universo da música. Beneficiar o 
desenvolvimento de outras linguagens. 
Material: celular. 
Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma música 
conhecida de seu cantor ou cantora favoritos para apresentar 
posteriormente. A família poderá cantar junto. 
PENDENTE 

23/11/20 Caça ao Tesouro com fotos do celular.  
Objetivos: Encontrar o tesouro escondido, compartilhando pistas e 
informações com outros participantes.  
Desenvolver a habilidade motora, atenção, concentração, memória, 
compreensão de ordens, associação de ideias. 
Materiais: celular, caixa de papelão ou baú, papel sulfite, caneta, 
tesoura. 
Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um piquenique, 
um filme, um passeio, uma leitura, uma noite temática, um jogo de 
tabuleiro, entre outros... Seja criativo. Conversem e cheguem num 
acordo entre vocês. Pense bem onde irá esconder o tesouro. 
Fotografe cada cômodo onde for colocar as dicas/pistas e também o 
cômodo onde está o tesouro.  
Após dada a partida da caça vá mostrando as fotos dos cômodos 
onde há dicas. Você pode auxiliar na leitura. 
Quando encontrar o tesouro festejam e combinem quando será sua 
paga. (Dia que será feita a atividade/presente). 
PENDENTE 

30/11/20 Equipe se encontra em devolutivas 

Objetivos  Estabelecer vínculo terapêutico, trabalhar diversos gêneros textuais, 
interpretação de texto, estimular a atenção/concentração, memória e 
desenvolver funções executivas. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

RELATORIO MENSAL 

 

segunda-feira 
Usuário: Luciana Algaza 
Data de nascimento: 29/05/2015 
Mês: novembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
Data  

02/11/20 Feriado nacional (finados) 

04/11/20 Vídeo: Sem os nossos olhos, não conseguimos ver o mundo. 
Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 
interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 
responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 
Material/estratégia: uma tampa de caixa de papelão e canetinha. 
Atividade: No vídeo explico a necessidade da visão e o órgão 
responsável. Após a família terá que fazer dois furos na caixa, para as 
crianças colocarem as mãos e desta forma os pais pediram para as 
crianças desenharem os olhos, o nariz e a boca. Logo após mostrar 
para a criança como ficou o seu desenho. É importante que a criança 
perceba que sem enxergarmos é difícil identificarmos os lugares 
certinho dos órgãos. Que precisamos enxergar, ver as coisas para 
podermos identificá-las.  
PENDENTE 

09/11/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL Usuária não compareceu  

11/11/20 Vídeo: identificando no nosso dia a dia a forma geométrica quadrado 
Objetivo: identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 
identificar e nomear a forma geométrica (quadrado), percebendo suas 
características.  
Material/estratégia: objetos da casa que possuem a forma 
geométrica quadrado. 
Atividade: pedir para a criança identificar objetos em seu lar que 
lembrem a forma geométrica quadrado. 
PENDENTE 

16/11/20 Vídeo: identificando a forma geométrica círculo no nosso dia a dia.  
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Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 
identificar e nomear a forma geométrica (círculo), percebendo suas 
características.  
Material/ estratégia: identificar objetos da casa que possuem a forma 
geométrica círculo. 
Atividade: com o auxílio de um adulto, identificar, reconhecer objetos, 
alimentos em seu lar que lembrem a forma geométrica círculo. 
PENDENTE 

23/11/20 Vídeo: Dobradura chapéu do soldado 
Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 
identificar e nomear a forma geométrica (triângulo), percebendo suas 
características.  
Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal 
Atividade: A proposta é que a criança perceba que as formas 
geométricas fazem parte do nosso dia a dia e que identifiquem objetos 
em sua casa que tenham a forma geométrica triângulo. Após iremos 
fazer uma dobradura do chapéu do soldado com a folha sulfite ou folha 
de jornal/revista. 
PENDENTE 

30/11/20 Equipe se encontra em devolutiva 

objetivos Estimular a concentração/atenção, memória e desenvolver funções 
executivas. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

RELATORIO MENSAL 

 

segunda-feira 
Usuário: Paulo Alfredo Watanuck Vasconcellos 
Data de nascimento: 24/01/2009 
Mês: novembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 
 

 
Data  

02/11/20 Feriado nacional (finados) 

04/11/20 Cinema (curta metragem) 
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros, trabalhar em equipe 
Criar, soltar a imaginação e aumentar o nível de desinibição. 
Desenvolvimento: que tal fazer um curta metragem com seu 
celular? Você será o diretor e o roteirista. Convide a família, escolha 
o tema, personagens, figurino. Pense no que você tem em casa, o 
que poderá usar.  
REALIZADA 

09/11/20 Atividade caça- palavras 
Objetivos: Estimular a atenção/concentração, percepção visual. 
Material/estratégia: A proposta foi a atividade caça-palavras 
Resultado: Usuário realizou a atividade com êxito, interagiu e foi 
participativo. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

11/11/20 Vídeo Fotos com poses criativas.  
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a 
socialização. Estimular a comparação de imagens ajudando na 
criatividade. 
Materiais/estratégias: celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, 
sofá, entre outros...  
Atividade: Através das imagens dos bonecos da cartela imitar 
algumas poses. Vale usar travesseiros, sofá, cadeira, como apoio. 
Convide seus familiares.  Enquanto um faz as poses o outro fotografa, 
depois invertem os papéis. 
REALIZADA 

16/11/20 Vídeo: The voice home kids. 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição. 
Integrar os participantes no universo da música. Beneficiar o 
desenvolvimento de outras linguagens. 
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Material: celular. 
Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma música 
conhecida de seu cantor ou cantora favoritos para apresentar 
posteriormente. A família poderá cantar junto. 
REALIZADA 

23/11/20 Caça ao Tesouro com fotos do celular.  
Objetivos: Encontrar o tesouro escondido, compartilhando pistas e 
informações com outros participantes.  
Desenvolver a habilidade motora, atenção, concentração, memória, 
compreensão de ordens, associação de ideias. 
Materiais: celular, caixa de papelão ou baú, papel sulfite, caneta, 
tesoura. 
Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um piquenique, 
um filme, um passeio, uma leitura, uma noite temática, um jogo de 
tabuleiro, entre outros... Seja criativo. Conversem e cheguem num 
acordo entre vocês. Pense bem onde irá esconder o tesouro. 
Fotografe cada cômodo onde for colocar as dicas/pistas e também o 
cômodo onde está o tesouro.  
Após dada a partida da caça vá mostrando as fotos dos cômodos onde 
há dicas. Você pode auxiliar na leitura. 
Quando encontrar o tesouro festejam e combinem quando será sua 
paga. (Dia que será feita a atividade/presente). 
PENDENTE 

30/11/20 Equipe se encontra em devolutivas 

Objetivo  Estabelecer vínculo terapêutico, estimular a concentração/atenção, 
memória e desenvolver funções executivas. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 
 

segunda-feira 
Usuário:  Davi Costa Rocha 
Data de nascimento: 26/03/2015 
Mês: novembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 

Data  

02/11/20 Feriado nacional (finados) 

04/11/20 Atividade: Coordenação motora  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
desenvolver noção espacial; estimular a atenção sustentada.  
Estimular lateralidade  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade 
de coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários 
caminhos e com tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado 
utilizando as duas mãos. Realizando essa atividade vamos estar 
aprimorando várias habilidades importantes para o nosso 
aprendizado.  
PENDENTE 

09/11/20 Atividade de coordenação motora 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina, estimular a 
atenção sustentada. 
Material/estratégia: A proposta foi atividade que estimulavam a 
coordenação motora fina do usuário. 
Resultado: Usuário foi participativo, realizando a atividade com 
êxito. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

11/11/20 Atividade: Cabelo maluco /Atividade de recorte. 
Objetivos: Estimular o recorte; desenvolver motricidade fina; 
ampliar atenção sustentada e compartilhada; promover momento 
de interação e aprendizado.  
Desenvolvimento: A atividade consiste em realizar vários rostos 
na folha A 4 com diferentes tipos de cabelo em linha reta zig-zag, 
ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a 
coordenação motora e uso correto da tesoura. Através dessa 
atividade vamos estar ampliando habilidades de uma forma 
prazerosa.  
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PENDENTE 

16/11/20 Atividade: Transferência  
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Ampliar coordenação motora fina e viso motora; desenvolver 
organização especial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 
Transferência, onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com 
líquido e três recipientes menores com diferentes marcações. A 
atividade consiste em colocar o líquido até a marcação, cuidando 
para não ultrapassar. Realizando essa atividade iremos estar 
estimulando a coordenação motora fina, a atenção compartilhada, 
habilidades essas fundamentais para o bom desempenho nas 
atividades escolares. 
PENDENTE 

23/11/20 Atividade: Brincando com palitos 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade 
para estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos 
precisar de palitos de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. 
Após ter organizado o material iremos iniciar a nossa atividade, em 
que cada aprendendo irá segurar os palitos em uma mão e jogar na 
folha e em seguida realizar o contorno em volta dos palitos. 
PENDENTE 

30/11/20 Equipe se encontra em devolutivas 

Objetivos Estabelecer vínculo terapêutico, estimular a atenção/concentração, 
memória e desenvolver funções executivas. 
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Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 

segunda-feira 
Usuário: Samuel da Silva de Souza 
Data de nascimento: 10/07/2007 
Mês: novembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
Data  

02/11/20 Feriado nacional (feriado) 

04/11/20 Cinema (curta metragem) 
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros, trabalhar em equipe 
Criar, soltar a imaginação e aumentar o nível de desinibição. 
Desenvolvimento: que tal fazer um curta metragem com seu 
celular? Você será o diretor e o roteirista. Convide a família, escolha 
o tema, personagens, figurino. Pense no que você tem em casa, o 
que poderá usar.  
REALIZADA 

09/11/20 Atendimento on-line  

11/11/20 Vídeo Fotos com poses criativas.  
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a 
socialização. Estimular a comparação de imagens ajudando na 
criatividade. 
Materiais/estratégias: celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, 
sofá, entre outros...  
Atividade: Através das imagens dos bonecos da cartela imitar 
algumas poses. Vale usar travesseiros, sofá, cadeira, como apoio. 
Convide seus familiares.  Enquanto um faz as poses o outro fotografa, 
depois invertem os papéis. 
REALIZADA 

16/11/20 Vídeo: The voice home kids. 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição. 
Integrar os participantes no universo da música. Beneficiar o 
desenvolvimento de outras linguagens. 
Material: celular. 
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Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma música 
conhecida de seu cantor ou cantora favoritos para apresentar 
posteriormente. A família poderá cantar junto. 
REALIZADA 

23/11/20 Caça ao Tesouro com fotos do celular.  
Objetivos: Encontrar o tesouro escondido, compartilhando pistas e 
informações com outros participantes.  
Desenvolver a habilidade motora, atenção, concentração, memória, 
compreensão de ordens, associação de ideias. 
Materiais: celular, caixa de papelão ou baú, papel sulfite, caneta, 
tesoura. 
Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um piquenique, 
um filme, um passeio, uma leitura, uma noite temática, um jogo de 
tabuleiro, entre outros... Seja criativo. Conversem e cheguem num 
acordo entre vocês. Pense bem onde irá esconder o tesouro. 
Fotografe cada cômodo onde for colocar as dicas/pistas e também o 
cômodo onde está o tesouro.  
Após dada a partida da caça vá mostrando as fotos dos cômodos 
onde há dicas. Você pode auxiliar na leitura. 
Quando encontrar o tesouro festejam e combinem quando será sua 
paga. (Dia que será feita a atividade/presente). 
PENDENTE 

30/11/20 Equipe se encontra em devolutivas 

Objetivos  Estabelecer vínculo terapêutico e observar aspectos pedagógicos. 
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Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 

segunda-feira 
Usuário: Pedro Henrique Borges 
Data de nascimento: 15/01/2012 
Mês: novembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 

Data  

02/11/20 Feriado nacional (finados) 

04/11/20 Cinema (curta metragem) 
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros, trabalhar em equipe 
Criar, soltar a imaginação e aumentar o nível de desinibição. 
Desenvolvimento: que tal fazer um curta metragem com seu 
celular? Você será o diretor e o roteirista. Convide a família, escolha 
o tema, personagens, figurino. Pense no que você tem em casa, o 
que poderá usar.  
PENDENTE 

09/11/20 Atividade de categorização 
Objetivos: Desenvolver a atenção/concentração, a observação, 
classificar os objetos considerando seus atributos, identificar as 
semelhanças e diferenças entre os objetos. 
Material/estratégia: A proposta foi a atividade categorização 
Resultado: Usuário foi participativo, realizou a atividade com êxito, 
interagiu bem com a terapeuta. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

11/11/20 Vídeo Fotos com poses criativas.  
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a 
socialização. Estimular a comparação de imagens ajudando na 
criatividade. 
Materiais/estratégias: celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, 
sofá, entre outros...  
Atividade: Através das imagens dos bonecos da cartela imitar 
algumas poses. Vale usar travesseiros, sofá, cadeira, como apoio. 
Convide seus familiares.  Enquanto um faz as poses o outro fotografa, 
depois invertem os papéis. 
PENDENTE 

16/11/20 Vídeo: The voice home kids. 
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Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição. 
Integrar os participantes no universo da música. Beneficiar o 
desenvolvimento de outras linguagens. 
Material: celular. 
Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma música 
conhecida de seu cantor ou cantora favoritos para apresentar 
posteriormente. A família poderá cantar junto. 
PENDENTE 

23/11/20 Caça ao Tesouro com fotos do celular.  
Objetivos: Encontrar o tesouro escondido, compartilhando pistas e 
informações com outros participantes.  
Desenvolver a habilidade motora, atenção, concentração, memória, 
compreensão de ordens, associação de ideias. 
Materiais: celular, caixa de papelão ou baú, papel sulfite, caneta, 
tesoura. 
Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um piquenique, 
um filme, um passeio, uma leitura, uma noite temática, um jogo de 
tabuleiro, entre outros... Seja criativo. Conversem e cheguem num 
acordo entre vocês. Pense bem onde irá esconder o tesouro. 
Fotografe cada cômodo onde for colocar as dicas/pistas e também o 
cômodo onde está o tesouro.  
Após dada a partida da caça vá mostrando as fotos dos cômodos 
onde há dicas. Você pode auxiliar na leitura. 
Quando encontrar o tesouro festejam e combinem quando será sua 
paga. (Dia que será feita a atividade/presente). 
PENDENTE 

30/11/20 Equipe se encontra em devolutivas 

Objetivos  Estabelecer vínculo terapêutico e observar aspectos pedagógicos. 
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Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
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Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

 

RELATÓRIO MENSAL 
 

 

segunda-feira 
 

Usuário: Alana Godoy Silveira 
Data de nascimento: 08/11/2006 
Mês: novembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 

Data  
02/11/20 Feriado nacional (finados) 

04/11/20 Cinema (curta metragem) 
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros, trabalhar em equipe 
Criar, soltar a imaginação e aumentar o nível de desinibição. 
Desenvolvimento: que tal fazer um curta metragem com seu celular? 
Você será o diretor e o roteirista. Convide a família, escolha o tema, 
personagens, figurino. Pense no que você tem em casa, o que poderá 
usar.  
PENDENTE 

09/11/20 Atividade caça- palavras 
Objetivos: Estimular a atenção/concentração, percepção visual. 
Material/estratégia: A proposta foi a atividade caça-palavras 
Resultado: Usuária realizou a atividade com êxito, interagiu e foi 
participativa. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

11/11/20 Vídeo Fotos com poses criativas.  
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a 
socialização. Estimular a comparação de imagens ajudando na 
criatividade. 
Materiais/estratégias: celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, 
sofá, entre outros...  
Atividade: Através das imagens dos bonecos da cartela imitar 
algumas poses. Vale usar travesseiros, sofá, cadeira, como apoio. 
Convide seus familiares.  Enquanto um faz as poses o outro fotografa, 
depois invertem os papéis. 
REALIZADA 

16/11/20 Vídeo: The voice home kids. 
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Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição. 
Integrar os participantes no universo da música. Beneficiar o 
desenvolvimento de outras linguagens. 
Material: celular. 
Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma música 
conhecida de seu cantor ou cantora favoritos para apresentar 
posteriormente. A família poderá cantar junto. 
PENDENTE 

23/11/20 Caça ao Tesouro com fotos do celular.  
Objetivos: Encontrar o tesouro escondido, compartilhando pistas e 
informações com outros participantes.  
Desenvolver a habilidade motora, atenção, concentração, memória, 
compreensão de ordens, associação de ideias. 
Materiais: celular, caixa de papelão ou baú, papel sulfite, caneta, 
tesoura. 
Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um piquenique, 
um filme, um passeio, uma leitura, uma noite temática, um jogo de 
tabuleiro, entre outros... Seja criativo. Conversem e cheguem num 
acordo entre vocês. Pense bem onde irá esconder o tesouro. 
Fotografe cada cômodo onde for colocar as dicas/pistas e também o 
cômodo onde está o tesouro.  
Após dada a partida da caça vá mostrando as fotos dos cômodos 
onde há dicas. Você pode auxiliar na leitura. 
Quando encontrar o tesouro festejam e combinem quando será sua 
paga. (Dia que será feita a atividade/presente). 
PENDENTE 

30/11/20 Equipe se encontra em devolutiva 

Objetivos Estabelecer vínculo terapêutico, desenvolver funções executivas, 
estimular atenção/concentração, memória e a coordenação motora 
fina. 
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Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 

Terça-feira 
Usuário: Bernardo Rey Portinoli 
Data de nascimento: 07/06/2014 
Mês: novembro /2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte  

 
Data  
03/11/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL Usuário não compareceu  

04/11/20 Cinema (curta metragem) 
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros, trabalhar em equipe 
Criar, soltar a imaginação e aumentar o nível de desinibição. 
Desenvolvimento: que tal fazer um curta metragem com seu celular? 
Você será o diretor e o roteirista. Convide a família, escolha o tema, 
personagens, figurino. Pense no que você tem em casa, o que poderá 
usar.  
PENDENTE 

10/11/20 Atividade jogo do perfil 
Objetivos: estimular a interação, atenção/concentração, raciocínio e 
aumentar o vocabulário. 
Material/estratégia: A proposta foi o jogo perfil 
Resultado: Usuário foi participativo, interagiu e realizou a atividade 
com êxito. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

11/11/20 Vídeo Fotos com poses criativas.  
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a 
socialização. Estimular a comparação de imagens ajudando na 
criatividade. 
Materiais/estratégias: celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, 
sofá, entre outros...  
Atividade: Através das imagens dos bonecos da cartela imitar 
algumas poses. Vale usar travesseiros, sofá, cadeira, como apoio. 
Convide seus familiares.  Enquanto um faz as poses o outro fotografa, 
depois invertem os papéis. 
PENDENTE 

17/11/20 Vídeo: The voice home kids. 
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Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição. 
Integrar os participantes no universo da música. Beneficiar o 
desenvolvimento de outras linguagens. 
Material: celular. 
Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma música 
conhecida de seu cantor ou cantora favoritos para apresentar 
posteriormente. A família poderá cantar junto. 
PENDENTE 

24/11/20 Caça ao Tesouro com fotos do celular.  
Objetivos: Encontrar o tesouro escondido, compartilhando pistas e 
informações com outros participantes.  
Desenvolver a habilidade motora, atenção, concentração, memória, 
compreensão de ordens, associação de ideias. 
Materiais: celular, caixa de papelão ou baú, papel sulfite, caneta, 
tesoura. 
Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um piquenique, 
um filme, um passeio, uma leitura, uma noite temática, um jogo de 
tabuleiro, entre outros... Seja criativo. Conversem e cheguem num 
acordo entre vocês. Pense bem onde irá esconder o tesouro. 
Fotografe cada cômodo onde for colocar as dicas/pistas e também o 
cômodo onde está o tesouro.  
Após dada a partida da caça vá mostrando as fotos dos cômodos 
onde há dicas. Você pode auxiliar na leitura. 
Quando encontrar o tesouro festejam e combinem quando será sua 
paga. (Dia que será feita a atividade/presente). 
PENDENTE 

Objetivos  Estabelecer vínculo terapêutico, estimular a imaginação/criatividade, 
atenção/concentração e trabalhar diversos gêneros textuais e 
interpretação de texto 
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Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 
 

RELATÓRIO MENSAL 

 

 

                                            Terça-feira 
Usuário: Sofia Taborda do Amaral 
Data de nascimento: 22/10/2009 
Mês: novembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
Data  
03/11/20 Atividade: Quebra-cabeça dos opostos 

Objetivo: Estimular o raciocínio logico e a percepção visual. 
Material/estratégia: A proposta foi o quebra-cabeça dos opostos, 
onde Sofia tinha que identificar os opostos e encaixá-los. 
Resultado: Usuária foi participativa, demonstrou interesse na atividade 
e realizou com êxito. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

04/11/20 Atividade: Coordenação motora  
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
desenvolver noção espacial; estimular a atenção sustentada.  
Estimular lateralidade  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e com 
tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas 
mãos. Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias 
habilidades importantes para o nosso aprendizado.  
REALIZADA 

10/11/20 Atividade de aliteração 
Objetivos: Desenvolver a consciência fonológica e a 
atenção/concentração. 
Material/estratégia: A proposta foi a atividade de aliteração 
Resultado: Usuária realizou a atividade com êxito, foi participativa e 
interagiu. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

11/11/20 Atividade: Cabelo maluco /Atividade de recorte. 
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Objetivos: Estimular o recorte; desenvolver motricidade fina; ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; promover momento de interação 
e aprendizado.  
Desenvolvimento: A atividade consiste em realizar vários rostos na 
folha A 4 com diferentes tipos de cabelo em linha reta zig-zag, 
ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a 
coordenação motora e uso correto da tesoura. Através dessa atividade 
vamos estar ampliando habilidades de uma forma prazerosa.  
REALIZADA 

17/11/20 Atividade: Transferência  
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Ampliar coordenação motora fina e viso motora; desenvolver 
organização especial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 
Transferência, onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com 
líquido e três recipientes menores com diferentes marcações. A 
atividade consiste em colocar o líquido até a marcação, cuidando para 
não ultrapassar. Realizando essa atividade iremos estar estimulando a 
coordenação motora fina, a atenção compartilhada, habilidades essas 
fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 
REALIZADA 

24/11/20 Atividade: Brincando com palitos 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 
estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar 
de palitos de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter 
organizado o material iremos iniciar a nossa atividade, em que cada 
aprendendo irá segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em 
seguida realizar o contorno em volta dos palitos. 
PENDENTE 

Objetivos Estabelecer vínculo terapêutico, desenvolver funções executivas e 
estimular a concentração/atenção. 
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Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
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RELATÓRIO MENSAL 

 

 

Terça-feira 
Usuário: Leonardo Assunção Martins 
Data de nascimento: 04/06/2010 
Mês: novembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 
 

 
Data  
03/11/20 Atividade: Produzir um texto 

Objetivos: Estimular a criatividade/imaginação, a escrita/leitura. 
Material/estratégia: A proposta foi a produção de um texto a partir 
de uma cena. 
Resultado: usuário foi participativo, interagiu, demostrou interesse na 
atividade realizando-a com êxito. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

04/11/20 Cinema (curta metragem) 
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros, trabalhar em equipe 
Criar, soltar a imaginação e aumentar o nível de desinibição. 
Desenvolvimento: que tal fazer um curta metragem com seu celular? 
Você será o diretor e o roteirista. Convide a família, escolha o tema, 
personagens, figurino. Pense no que você tem em casa, o que poderá 
usar.  
PENDENTE 

10/11/20 Atividade o jogo cilada 
Objetivos: Estimular a atenção/concentração, raciocínio, resolução 
de problemas e criar estratégias. 
Material/estratégia: A proposta foi o jogo cilada 
Resultado: usuário foi participativo e realizou a atividade com êxito. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

11/11/20 Vídeo Fotos com poses criativas.  
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Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a 
socialização. Estimular a comparação de imagens ajudando na 
criatividade. 
Materiais/estratégias: celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, 
sofá, entre outros...  
Atividade: Através das imagens dos bonecos da cartela imitar 
algumas poses. Vale usar travesseiros, sofá, cadeira, como apoio. 
Convide seus familiares.  Enquanto um faz as poses o outro fotografa, 
depois invertem os papéis. 
PENDENTE 

17/11/20 Vídeo: The voice home kids. 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição. 
Integrar os participantes no universo da música. Beneficiar o 
desenvolvimento de outras linguagens. 
Material: celular. 
Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma música 
conhecida de seu cantor ou cantora favoritos para apresentar 
posteriormente. A família poderá cantar junto. 
PENDENTE 

24/11/20 Caça ao Tesouro com fotos do celular.  
Objetivos: Encontrar o tesouro escondido, compartilhando pistas e 
informações com outros participantes.  
Desenvolver a habilidade motora, atenção, concentração, memória, 
compreensão de ordens, associação de ideias. 
Materiais: celular, caixa de papelão ou baú, papel sulfite, caneta, 
tesoura. 
Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um piquenique, 
um filme, um passeio, uma leitura, uma noite temática, um jogo de 
tabuleiro, entre outros... Seja criativo. Conversem e cheguem num 
acordo entre vocês. Pense bem onde irá esconder o tesouro. 
Fotografe cada cômodo onde for colocar as dicas/pistas e também o 
cômodo onde está o tesouro.  
Após dada a partida da caça vá mostrando as fotos dos cômodos 
onde há dicas. Você pode auxiliar na leitura. 
Quando encontrar o tesouro festejam e combinem quando será sua 
paga. (Dia que será feita a atividade/presente). 
PENDENTE 

Objetivos  Estabelecer vínculo terapêutico e observar aspectos pedagógicos. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 

terça-feira 
Usuário: Emanuel Gonçalves Buzzo 
Data de nascimento: 03/02/2012 
Mês: novembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
Data  
03/11/20 Atividade: Jogo da memória: Palavra/imagem 

Objetivos: estimular a atenção/concentração, interação e a memória. 
Material/estratégia: A proposta foi o jogo da memória: 
palavra/imagem 
Resultado: Usuário foi participativo, interagiu, realizou a atividade, 
mas muitas vezes tinha que ser chamado sua atenção para a 
atividade. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

04/11/20 Cinema (curta metragem) 
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros, trabalhar em equipe 
Criar, soltar a imaginação e aumentar o nível de desinibição. 
Desenvolvimento: que tal fazer um curta metragem com seu celular? 
Você será o diretor e o roteirista. Convide a família, escolha o tema, 
personagens, figurino. Pense no que você tem em casa, o que poderá 
usar.  
PENDENTE 

10/11/20 Atividade o jogo cilada 
Objetivos: Estimular a atenção/concentração, raciocínio, resolução 
de problemas e criar estratégias. 
Material/estratégia: A proposta foi o jogo cilada 
Resultado: usuário foi participativo e realizou a atividade com êxito 
ATENDIMENTO PRESENCIAL. 

11/11/20 Vídeo Fotos com poses criativas.  
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a 
socialização. Estimular a comparação de imagens ajudando na 
criatividade. 
Materiais/estratégias: celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, 
sofá, entre outros...  
Atividade: Através das imagens dos bonecos da cartela imitar 
algumas poses. Vale usar travesseiros, sofá, cadeira, como apoio. 
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Convide seus familiares.  Enquanto um faz as poses o outro fotografa, 
depois invertem os papéis. 
PENDENTE 

17/11/20 Vídeo: The voice home kids. 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição. 
Integrar os participantes no universo da música. Beneficiar o 
desenvolvimento de outras linguagens. 
Material: celular. 
Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma música 
conhecida de seu cantor ou cantora favoritos para apresentar 
posteriormente. A família poderá cantar junto. 
PENDENTE 

23/11/20 Caça ao Tesouro com fotos do celular.  
Objetivos: Encontrar o tesouro escondido, compartilhando pistas e 
informações com outros participantes.  
Desenvolver a habilidade motora, atenção, concentração, memória, 
compreensão de ordens, associação de ideias. 
Materiais: celular, caixa de papelão ou baú, papel sulfite, caneta, 
tesoura. 
Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um piquenique, 
um filme, um passeio, uma leitura, uma noite temática, um jogo de 
tabuleiro, entre outros... Seja criativo. Conversem e cheguem num 
acordo entre vocês. Pense bem onde irá esconder o tesouro. 
Fotografe cada cômodo onde for colocar as dicas/pistas e também o 
cômodo onde está o tesouro.  
Após dada a partida da caça vá mostrando as fotos dos cômodos 
onde há dicas. Você pode auxiliar na leitura. 
Quando encontrar o tesouro festejam e combinem quando será sua 
paga. (Dia que será feita a atividade/presente). 
PENDENTE 

Objetivos  Estabelecer vínculo terapêutico, estimular a concentração/atenção, 
memoria, desenvolver funções executivas e trabalhar diversos 
gêneros textuais, interpretação de texto. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 

Terça-feira 
Usuário: João Gabriel Ribeiro 
Data de nascimento: 05/05/2011 
Mês: novembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 

Data  

03/11/20 Atividade: Alfabeto móvel e atividade de aliteração 
Objetivos: estimular a atenção/concentração, desenvolver a 
consciência fonológica  
Material/estratégia: A proposta inicial foi o alfabeto móvel, para 
formar palavras e após a atividade de aliteração 
Resultado: Usuário foi participativo, demonstrou interesse na 
atividade realizando-a com êxito. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

04/11/20 Cinema (curta metragem) 
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros, trabalhar em equipe 
Criar, soltar a imaginação e aumentar o nível de desinibição. 
Desenvolvimento: que tal fazer um curta metragem com seu celular? 
Você será o diretor e o roteirista. Convide a família, escolha o tema, 
personagens, figurino. Pense no que você tem em casa, o que poderá 
usar.  
PENDENTE 

10/11/20 Atividade o jogo cilada 
Objetivos: Estimular a atenção/concentração, raciocínio, resolução 
de problemas e criar estratégias. 
Material/estratégia: A proposta foi o jogo cilada 
Resultado: usuário foi participativo e realizou a atividade com êxito. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

11/11/20 Vídeo Fotos com poses criativas.  
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a 
socialização. Estimular a comparação de imagens ajudando na 
criatividade. 
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Materiais/estratégias: celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, 
sofá, entre outros...  
Atividade: Através das imagens dos bonecos da cartela imitar 
algumas poses. Vale usar travesseiros, sofá, cadeira, como apoio. 
Convide seus familiares.  Enquanto um faz as poses o outro fotografa, 
depois invertem os papéis. 
PENDENTE 

17/11/20 Vídeo: The voice home kids. 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição. 
Integrar os participantes no universo da música. Beneficiar o 
desenvolvimento de outras linguagens. 
Material: celular. 
Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma música 
conhecida de seu cantor ou cantora favoritos para apresentar 
posteriormente. A família poderá cantar junto. 
PENDENTE 

24/11/20 Caça ao Tesouro com fotos do celular.  
Objetivos: Encontrar o tesouro escondido, compartilhando pistas e 
informações com outros participantes.  
Desenvolver a habilidade motora, atenção, concentração, memória, 
compreensão de ordens, associação de ideias. 
Materiais: celular, caixa de papelão ou baú, papel sulfite, caneta, 
tesoura. 
Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um piquenique, 
um filme, um passeio, uma leitura, uma noite temática, um jogo de 
tabuleiro, entre outros... Seja criativo. Conversem e cheguem num 
acordo entre vocês. Pense bem onde irá esconder o tesouro. 
Fotografe cada cômodo onde for colocar as dicas/pistas e também o 
cômodo onde está o tesouro.  
Após dada a partida da caça vá mostrando as fotos dos cômodos onde 
há dicas. Você pode auxiliar na leitura. 
Quando encontrar o tesouro festejam e combinem quando será sua 
paga. (Dia que será feita a atividade/presente). 
PENDENTE 

Objetivo  Estabelecer vínculo terapêutico, desenvolver a consciência 
fonológica, habilidades de leitura e escrita, funções executivas, 
estimular a atenção/concentração e a memória. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 

 
 

                                                         Terça-feira 
Usuário: Lucas Eduardo Vargas Dornelles 
Data de nascimento: 04/05/2004 
Mês: novembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
Data  

03/11/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL Usuário não compareceu  

04/11/20 Cinema (curta metragem) 
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros, trabalhar em equipe 
Criar, soltar a imaginação e aumentar o nível de desinibição. 
Desenvolvimento: que tal fazer um curta metragem com seu celular? 
Você será o diretor e o roteirista. Convide a família, escolha o tema, 
personagens, figurino. Pense no que você tem em casa, o que poderá 
usar.  
PENDENTE 

10/11/20 Atividade jogo do perfil 
Objetivos: estimular a interação, atenção/concentração, raciocínio e 
aumentar o vocabulário. 
Material/estratégia: A proposta foi o jogo perfil 
Resultado: Usuário foi participativo, interagiu e realizou a atividade 
com êxito. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

11/11/20 Vídeo Fotos com poses criativas.  
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a 
socialização. Estimular a comparação de imagens ajudando na 
criatividade. 
Materiais/estratégias: celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, 
sofá, entre outros...  
Atividade: Através das imagens dos bonecos da cartela imitar 
algumas poses. Vale usar travesseiros, sofá, cadeira, como apoio. 
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Convide seus familiares.  Enquanto um faz as poses o outro fotografa, 
depois invertem os papéis. 
PENDENTE 

17/11/20 Vídeo: The voice home kids. 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição. 
Integrar os participantes no universo da música. Beneficiar o 
desenvolvimento de outras linguagens. 
Material: celular. 
Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma música 
conhecida de seu cantor ou cantora favoritos para apresentar 
posteriormente. A família poderá cantar junto. 
PENDENTE 

24/11/20 Caça ao Tesouro com fotos do celular.  
Objetivos: Encontrar o tesouro escondido, compartilhando pistas e 
informações com outros participantes.  
Desenvolver a habilidade motora, atenção, concentração, memória, 
compreensão de ordens, associação de ideias. 
Materiais: celular, caixa de papelão ou baú, papel sulfite, caneta, 
tesoura. 
Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um piquenique, 
um filme, um passeio, uma leitura, uma noite temática, um jogo de 
tabuleiro, entre outros... Seja criativo. Conversem e cheguem num 
acordo entre vocês. Pense bem onde irá esconder o tesouro. 
Fotografe cada cômodo onde for colocar as dicas/pistas e também o 
cômodo onde está o tesouro.  
Após dada a partida da caça vá mostrando as fotos dos cômodos onde 
há dicas. Você pode auxiliar na leitura. 
Quando encontrar o tesouro festejam e combinem quando será sua 
paga. (Dia que será feita a atividade/presente). 
PENDENTE 

Objetivo Estabelecer vínculo terapêutico, estimular a comunicação oral, 
memoria, concentração/atenção, trabalhar a escrita e a leitura, por 
meio de diversos gêneros textuais. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 

 

Terça-feira 
Usuário: Gabriela Kreisch 
Data de nascimento: 28/03/1998 
Mês: novembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
Data  

03/11/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL Usuária não compareceu  

04/11/20 Cinema (curta metragem) 
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros, trabalhar em equipe 
Criar, soltar a imaginação e aumentar o nível de desinibição. 
Desenvolvimento: que tal fazer um curta metragem com seu celular? 
Você será o diretor e o roteirista. Convide a família, escolha o tema, 
personagens, figurino. Pense no que você tem em casa, o que poderá 
usar.  
PENDENTE 

10/11/20 Atividade pintura em tela 
Objetivos: Estabelecer vínculo terapêutico e proporcionar momentos 
de prazer. 
Material/estratégia: tela de pintura, rolo de pintura, esponja de louça 
e tinta guache. 
Resultado: Usuária demonstrou interesse na atividade, prazer em 
realizá-la e interagiu com a terapeuta. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

11/11/20 Vídeo Fotos com poses criativas.  
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a 
socialização. Estimular a comparação de imagens ajudando na 
criatividade. 
Materiais/estratégias: celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, 
sofá, entre outros...  
Atividade: Através das imagens dos bonecos da cartela imitar 
algumas poses. Vale usar travesseiros, sofá, cadeira, como apoio. 
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Convide seus familiares.  Enquanto um faz as poses o outro fotografa, 
depois invertem os papéis. 
PENDENTE 

17/11/20 Vídeo: The voice home kids. 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição. 
Integrar os participantes no universo da música. Beneficiar o 
desenvolvimento de outras linguagens. 
Material: celular. 
Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma música 
conhecida de seu cantor ou cantora favoritos para apresentar 
posteriormente. A família poderá cantar junto. 
PENDENTE 

24/11/20 Caça ao Tesouro com fotos do celular.  
Objetivos: Encontrar o tesouro escondido, compartilhando pistas e 
informações com outros participantes.  
Desenvolver a habilidade motora, atenção, concentração, memória, 
compreensão de ordens, associação de ideias. 
Materiais: celular, caixa de papelão ou baú, papel sulfite, caneta, 
tesoura. 
Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um piquenique, 
um filme, um passeio, uma leitura, uma noite temática, um jogo de 
tabuleiro, entre outros... Seja criativo. Conversem e cheguem num 
acordo entre vocês. Pense bem onde irá esconder o tesouro. 
Fotografe cada cômodo onde for colocar as dicas/pistas e também o 
cômodo onde está o tesouro.  
Após dada a partida da caça vá mostrando as fotos dos cômodos 
onde há dicas. Você pode auxiliar na leitura. 
Quando encontrar o tesouro festejam e combinem quando será sua 
paga. (Dia que será feita a atividade/presente). 
PENDENTE 

Objetivos  Estabelecer vínculo terapêutico e estimular aspectos cognitivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1010 / 1106



 

 

  

_______________________________________ 

Rogiane Gordin de Avila Duarte 

Pedagoga - Estagiária 

 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 

Terça-feira 
Usuário: Kalel Antunes Ferreira 
Data de nascimento: 07/05/2008 
Mês: novembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
Data  

03/11/20 Atividade: jogo do stop 
Objetivos: estimular a atenção/concentração, desenvolver a 
consciência fonológica e aumentar o vocabulário. 
Material/estratégia: A proposta foi o jogo stop 
Resultado: Usuário demonstrou dificuldade em reconhecer palavras 
que iniciavam com e letra solicitada no jogo. Foi participativo e integiu. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

04/11/20 Cinema (curta metragem) 
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros, trabalhar em equipe 
Criar, soltar a imaginação e aumentar o nível de desinibição. 
Desenvolvimento: que tal fazer um curta metragem com seu celular? 
Você será o diretor e o roteirista. Convide a família, escolha o tema, 
personagens, figurino. Pense no que você tem em casa, o que poderá 
usar.  
PENDENTE 

10/11/20 Atividade o jogo cilada 
Objetivos: Estimular a atenção/concentração, raciocínio, resolução 
de problemas e criar estratégias. 
Material/estratégia: A proposta foi o jogo cilada 
Resultado: usuário foi participativo e realizou a atividade com êxito. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

11/11/20 Vídeo Fotos com poses criativas.  
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a 
socialização. Estimular a comparação de imagens ajudando na 
criatividade. 
Materiais/estratégias: celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, 
sofá, entre outros...  
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Atividade: Através das imagens dos bonecos da cartela imitar 
algumas poses. Vale usar travesseiros, sofá, cadeira, como apoio. 
Convide seus familiares.  Enquanto um faz as poses o outro fotografa, 
depois invertem os papéis. 
PENDENTE 

17/11/20 Vídeo: The voice home kids. 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição. 
Integrar os participantes no universo da música. Beneficiar o 
desenvolvimento de outras linguagens. 
Material: celular. 
Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma música 
conhecida de seu cantor ou cantora favoritos para apresentar 
posteriormente. A família poderá cantar junto. 
PENDENTE 

24/11/20 Caça ao Tesouro com fotos do celular.  
Objetivos: Encontrar o tesouro escondido, compartilhando pistas e 
informações com outros participantes.  
Desenvolver a habilidade motora, atenção, concentração, memória, 
compreensão de ordens, associação de ideias. 
Materiais: celular, caixa de papelão ou baú, papel sulfite, caneta, 
tesoura. 
Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um piquenique, 
um filme, um passeio, uma leitura, uma noite temática, um jogo de 
tabuleiro, entre outros... Seja criativo. Conversem e cheguem num 
acordo entre vocês. Pense bem onde irá esconder o tesouro. 
Fotografe cada cômodo onde for colocar as dicas/pistas e também o 
cômodo onde está o tesouro.  
Após dada a partida da caça vá mostrando as fotos dos cômodos 
onde há dicas. Você pode auxiliar na leitura. 
Quando encontrar o tesouro festejam e combinem quando será sua 
paga. (Dia que será feita a atividade/presente). 
PENDENTE 

Objetivos  Estabelecer vínculo terapêutico, desenvolver a consciência 
fonológica, estimular a atenção/concentração, memoria, 
imaginação/criatividade. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 

 

Terça-feira 
Usuário: Thayná Gabrielly Lemes Correa 
Data de nascimento: 23/11/2003 
Mês: novembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagoga- Rogiane Duarte 

 
03/11/20 Atividade: jogo do stop 

Objetivo: estabelecer vínculo terapêutico, estimular 
atenção/concentração, imaginação/criatividade. 
Material/estratégia: A proposta foi o jogo do stop 
Resultado: usuária foi participativa, comunicativa, interagiu bem e 
realizou a atividade com êxito. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

04/11/20 Cinema (curta metragem) 
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros, trabalhar em equipe 
Criar, soltar a imaginação e aumentar o nível de desinibição. 
Desenvolvimento: que tal fazer um curta metragem com seu celular? 
Você será o diretor e o roteirista. Convide a família, escolha o tema, 
personagens, figurino. Pense no que você tem em casa, o que poderá 
usar.  
PENDENTE 

10/11/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL Usuária não compareceu  

11/11/20 Vídeo Fotos com poses criativas.  
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a 
socialização. Estimular a comparação de imagens ajudando na 
criatividade. 
Materiais/estratégias: celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, 
sofá, entre outros...  
Atividade: Através das imagens dos bonecos da cartela imitar 
algumas poses. Vale usar travesseiros, sofá, cadeira, como apoio. 
Convide seus familiares.  Enquanto um faz as poses o outro fotografa, 
depois invertem os papéis. 
PENDENTE 

17/11/20 Vídeo: The voice home kids. 
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Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição. 
Integrar os participantes no universo da música. Beneficiar o 
desenvolvimento de outras linguagens. 
Material: celular. 
Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma música 
conhecida de seu cantor ou cantora favoritos para apresentar 
posteriormente. A família poderá cantar junto. 
PENDENTE 

24/11/20 Caça ao Tesouro com fotos do celular.  
Objetivos: Encontrar o tesouro escondido, compartilhando pistas e 
informações com outros participantes.  
Desenvolver a habilidade motora, atenção, concentração, memória, 
compreensão de ordens, associação de ideias. 
Materiais: celular, caixa de papelão ou baú, papel sulfite, caneta, 
tesoura. 
Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um piquenique, 
um filme, um passeio, uma leitura, uma noite temática, um jogo de 
tabuleiro, entre outros... Seja criativo. Conversem e cheguem num 
acordo entre vocês. Pense bem onde irá esconder o tesouro. 
Fotografe cada cômodo onde for colocar as dicas/pistas e também o 
cômodo onde está o tesouro.  
Após dada a partida da caça vá mostrando as fotos dos cômodos 
onde há dicas. Você pode auxiliar na leitura. 
Quando encontrar o tesouro festejam e combinem quando será sua 
paga. (Dia que será feita a atividade/presente). 
PENDENTE 

Objetivos  Estabelecer vínculo terapêutico e observar aspectos pedagógicos. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 

Terça-feira 
Usuário: Jean Carvalho de Camargo 
Data de nascimento: 05/05/2009 
Mês: novembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
03/11/20 Atividade: jogo do stop 

Objetivos: desenvolver a consciência fonológica, estimular a 
atenção/concentração, memoria, a escrita e a leitura 
Material/estratégia: A proposta foi o jogo da forca 
Resultado: usuário no início demonstrou resistência quanto a 
atividade, mas após ser conversado realizou com êxito, 
demonstrando algumas dificuldades em reconhecer palavras que 
iniciavam com a letra solicitada na atividade. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

04/11/20 Cinema (curta metragem) 
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros, trabalhar em equipe 
Criar, soltar a imaginação e aumentar o nível de desinibição. 
Desenvolvimento: que tal fazer um curta metragem com seu 
celular? Você será o diretor e o roteirista. Convide a família, escolha 
o tema, personagens, figurino. Pense no que você tem em casa, o 
que poderá usar.  
PENDENTE 

10/11/20 Atividade palavra cruzada 
Objetivos: Estimular a atenção/concentração, consciência 
fonológica e aumentar o vocabulário. 
Material/estratégia: a proposta foi o jogo palavra cruzada 
Resultado: usuário foi participativo, realizou a atividade com êxito, 
mas precisou ver como a palavra se escrevia para poder identificar 
as letras na hora de colocar na cruzadinha. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

11/11/20 Vídeo Fotos com poses criativas.  
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a 
socialização. Estimular a comparação de imagens ajudando na 
criatividade. 
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Materiais/estratégias: celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, 
sofá, entre outros...  
Atividade: Através das imagens dos bonecos da cartela imitar 
algumas poses. Vale usar travesseiros, sofá, cadeira, como apoio. 
Convide seus familiares.  Enquanto um faz as poses o outro 
fotografa, depois invertem os papéis. 
PENDENTE  

17/11/20 Vídeo: The voice home kids. 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição. 
Integrar os participantes no universo da música. Beneficiar o 
desenvolvimento de outras linguagens. 
Material: celular. 
Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma música 
conhecida de seu cantor ou cantora favoritos para apresentar 
posteriormente. A família poderá cantar junto. 
PENDENTE 

24/11/20 Caça ao Tesouro com fotos do celular.  
Objetivos: Encontrar o tesouro escondido, compartilhando pistas e 
informações com outros participantes.  
Desenvolver a habilidade motora, atenção, concentração, memória, 
compreensão de ordens, associação de ideias. 
Materiais: celular, caixa de papelão ou baú, papel sulfite, caneta, 
tesoura. 
Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um piquenique, 
um filme, um passeio, uma leitura, uma noite temática, um jogo de 
tabuleiro, entre outros... Seja criativo. Conversem e cheguem num 
acordo entre vocês. Pense bem onde irá esconder o tesouro. 
Fotografe cada cômodo onde for colocar as dicas/pistas e também o 
cômodo onde está o tesouro.  
Após dada a partida da caça vá mostrando as fotos dos cômodos 
onde há dicas. Você pode auxiliar na leitura. 
Quando encontrar o tesouro festejam e combinem quando será sua 
paga. (Dia que será feita a atividade/presente). 
PENDENTE 

Objetivos  Estabelecer vínculo terapêutico, estimular concentração/atenção, 
memoria, funções executivas e a apropriação do sistema de escrita 
alfabética. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 

Quinta-feira 
Usuário: Davi Alexandre Almeida 
Data de nascimento: 03/01/2009 
Mês: novembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
04/11/20 Cinema (curta metragem) 

Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros, trabalhar em equipe 
Criar, soltar a imaginação e aumentar o nível de desinibição. 
Desenvolvimento: que tal fazer um curta metragem com seu celular? 
Você será o diretor e o roteirista. Convide a família, escolha o tema, 
personagens, figurino. Pense no que você tem em casa, o que poderá 
usar.  
PENDENTE 

05/11/20 Atividade: jogo cilada 
Objetivos: Estimular a concentração/atenção, resolução de 
problemas, criar estratégias 
Material/estratégia: A proposta foi o jogo cilada 
Resultado: No início usuário permiti o usuário usar todas as peças 
para montar o quebra-cabeça, após somente as peças disponíveis no 
número que ele solicitou. A primeira opção usuária realizou com êxito 
e na segunda não conseguiu. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

12/11/20 Vídeo Fotos com poses criativas.  
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a 
socialização. Estimular a comparação de imagens ajudando na 
criatividade. 
Materiais/estratégias: celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, 
sofá, entre outros...  
Atividade: Através das imagens dos bonecos da cartela imitar 
algumas poses. Vale usar travesseiros, sofá, cadeira, como apoio. 
Convide seus familiares.  Enquanto um faz as poses o outro fotografa, 
depois invertem os papéis. 
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PENDENTE 

19/11/20 Vídeo: The voice home kids. 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição. 
Integrar os participantes no universo da música. Beneficiar o 
desenvolvimento de outras linguagens. 
Material: celular. 
Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma música 
conhecida de seu cantor ou cantora favoritos para apresentar 
posteriormente. A família poderá cantar junto. 
PENDENTE 

26/11/20 Caça ao Tesouro com fotos do celular.  
Objetivos: Encontrar o tesouro escondido, compartilhando pistas e 
informações com outros participantes.  
Desenvolver a habilidade motora, atenção, concentração, memória, 
compreensão de ordens, associação de ideias. 
Materiais: celular, caixa de papelão ou baú, papel sulfite, caneta, 
tesoura. 
Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um piquenique, 
um filme, um passeio, uma leitura, uma noite temática, um jogo de 
tabuleiro, entre outros... Seja criativo. Conversem e cheguem num 
acordo entre vocês. Pense bem onde irá esconder o tesouro. 
Fotografe cada cômodo onde for colocar as dicas/pistas e também o 
cômodo onde está o tesouro.  
Após dada a partida da caça vá mostrando as fotos dos cômodos 
onde há dicas. Você pode auxiliar na leitura. 
Quando encontrar o tesouro festejam e combinem quando será sua 
paga. (Dia que será feita a atividade/presente). 
PENDENTE 

Objetivos  Estabelecer vínculo terapêutico, trabalhar a escrita e a leitura, por 
meio de diversos gêneros textuais, estimular atenção/concentração, 
memoria, comunicação oral e desenvolver funções executivas  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 

Quinta-feira 
Usuário: Joyce Manuela Pereira dos Santos 
Data de nascimento: 23/01/2008 
Mês: novembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 

 
04/11/20 Atividade: Coordenação motora  

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
desenvolver noção espacial; estimular a atenção sustentada.  
Estimular lateralidade  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e 
com tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as 
duas mãos. Realizando essa atividade vamos estar aprimorando 
várias habilidades importantes para o nosso aprendizado.  
PENDENTE 

05/11/20 Atividade: Livro de categorização 
Objetivos: Desenvolver a atenção/concentração, a observação, 
classificar os objetos considerando seus atributos, identificar as 
semelhanças e diferenças entre os objetos. 
Material/estratégia: A proposta foi o livro das categorizações 
Resultado: Usuária realizou a atividade com êxito, sem auxílio. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

12/11/20 Atividade: Cabelo maluco /Atividade de recorte. 
Objetivos: Estimular o recorte; desenvolver motricidade fina; ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; promover momento de 
interação e aprendizado.  
Desenvolvimento: A atividade consiste em realizar vários rostos na 
folha A 4 com diferentes tipos de cabelo em linha reta zig-zag, 
ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a 
coordenação motora e uso correto da tesoura. Através dessa 
atividade vamos estar ampliando habilidades de uma forma 
prazerosa.  
PENDENTE 
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19/11/20 Atividade: Transferência  
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Ampliar coordenação motora fina e viso motora; desenvolver 
organização especial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 
Transferência, onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com 
líquido e três recipientes menores com diferentes marcações. A 
atividade consiste em colocar o líquido até a marcação, cuidando 
para não ultrapassar. Realizando essa atividade iremos estar 
estimulando a coordenação motora fina, a atenção compartilhada, 
habilidades essas fundamentais para o bom desempenho nas 
atividades escolares. 
PENDENTE 

26/11/20 Atividade: Brincando com palitos 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 
estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar 
de palitos de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter 
organizado o material iremos iniciar a nossa atividade, em que cada 
aprendendo irá segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em 
seguida realizar o contorno em volta dos palitos. 
PENDENTE 

Objetivos  Estabelecer vínculo terapêutico e observar aspectos pedagógicos. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 

 

quinta-feira 
Usuário: Davi Beuting Severo 
Data de nascimento: 03/08/2011 
Mês: novembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 

 
04/11/20 Cinema (curta metragem) 

Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros, trabalhar em equipe 
Criar, soltar a imaginação e aumentar o nível de desinibição. 
Desenvolvimento: que tal fazer um curta metragem com seu celular? 
Você será o diretor e o roteirista. Convide a família, escolha o tema, 
personagens, figurino. Pense no que você tem em casa, o que poderá 
usar.  
PENDENTE 

05/11/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL Usuário não compareceu  

12/11/20 Vídeo Fotos com poses criativas.  
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a 
socialização. Estimular a comparação de imagens ajudando na 
criatividade. 
Materiais/estratégias: celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, 
sofá, entre outros...  
Atividade: Através das imagens dos bonecos da cartela imitar 
algumas poses. Vale usar travesseiros, sofá, cadeira, como apoio. 
Convide seus familiares.  Enquanto um faz as poses o outro fotografa, 
depois invertem os papéis. 
PENDENTE 

19/11/20 Vídeo: The voice home kids. 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição. 
Integrar os participantes no universo da música. Beneficiar o 
desenvolvimento de outras linguagens. 
Material: celular. 
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Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma música 
conhecida de seu cantor ou cantora favoritos para apresentar 
posteriormente. A família poderá cantar junto. 

PENDENTE 

26/11/20 Caça ao Tesouro com fotos do celular.  
Objetivos: Encontrar o tesouro escondido, compartilhando pistas e 
informações com outros participantes.  
Desenvolver a habilidade motora, atenção, concentração, memória, 
compreensão de ordens, associação de ideias. 
Materiais: celular, caixa de papelão ou baú, papel sulfite, caneta, 
tesoura. 
Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um piquenique, 
um filme, um passeio, uma leitura, uma noite temática, um jogo de 
tabuleiro, entre outros... Seja criativo. Conversem e cheguem num 
acordo entre vocês. Pense bem onde irá esconder o tesouro. 
Fotografe cada cômodo onde for colocar as dicas/pistas e também o 
cômodo onde está o tesouro.  
Após dada a partida da caça vá mostrando as fotos dos cômodos onde 
há dicas. Você pode auxiliar na leitura. 
Quando encontrar o tesouro festejam e combinem quando será sua 
paga. (Dia que será feita a atividade/presente). 
PENDENTE 

Objetivo Estabelecer vínculo terapêutico e observar aspectos pedagógicos 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 

Quinta-feira 
Usuário: Gabriel Ávila de Oliveira 
Data de nascimento: 08/03/2013 
Mês: novembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
04/11/20 Atividade: Coordenação motora  

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
desenvolver noção espacial; estimular a atenção sustentada.  
Estimular lateralidade  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e 
com tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas 
mãos. Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias 
habilidades importantes para o nosso aprendizado.  
PENDENTE 

05/11/20 Atividade: Jogo olhos de lince 
Objetivos: Desenvolver a consciência fonológica, 
atenção/concentração. 
Material/estratégia: A proposta foi o jogo olhos de lince 
Resultado: Usuário realizou a atividade com êxito, foi participativo, 
comunicativo e interagiu bem com a terapeuta. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

12/11/20 Atividade: Cabelo maluco /Atividade de recorte. 
Objetivos: Estimular o recorte; desenvolver motricidade fina; ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; promover momento de 
interação e aprendizado.  
Desenvolvimento: A atividade consiste em realizar vários rostos na 
folha A 4 com diferentes tipos de cabelo em linha reta zig-zag, 
ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a 
coordenação motora e uso correto da tesoura. Através dessa 
atividade vamos estar ampliando habilidades de uma forma 
prazerosa.  
PENDENTE 
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19/11/20 Atividade: Transferência  
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Ampliar coordenação motora fina e viso motora; desenvolver 
organização especial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 
Transferência, onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com 
líquido e três recipientes menores com diferentes marcações. A 
atividade consiste em colocar o líquido até a marcação, cuidando para 
não ultrapassar. Realizando essa atividade iremos estar estimulando 
a coordenação motora fina, a atenção compartilhada, habilidades 
essas fundamentais para o bom desempenho nas atividades 
escolares. 
PENDENTE 

26/11/20 Atividade: Brincando com palitos 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 
estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar 
de palitos de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter 
organizado o material iremos iniciar a nossa atividade, em que cada 
aprendendo irá segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em 
seguida realizar o contorno em volta dos palitos. 
PENDENTE 

Objetivos Estabelecer vínculo terapêutico, estimular atenção/concentração, 
memoria, desenvolver funções executivas, consciência fonológica e a 
apropriação do sistema de escrita alfabética. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 

Quinta-feira 
Usuário: Gabriel Zanchieta Borges 
Data de nascimento: 11/12/2008 
Mês: novembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
04/11/20 Cinema (curta metragem) 

Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros, trabalhar em equipe 
Criar, soltar a imaginação e aumentar o nível de desinibição. 
Desenvolvimento: que tal fazer um curta metragem com seu celular? 
Você será o diretor e o roteirista. Convide a família, escolha o tema, 
personagens, figurino. Pense no que você tem em casa, o que poderá 
usar.  
PENDENTE 

05/11/20 Atividade: Palavra secreta 
Objetivos: estimular a atenção/concentração, raciocínio, ampliar o 
vocabulário. 
Material/estratégia: A proposta foi o jogo palavra secreta 
Resultado: usuário foi participativo, interagiu e realizou a atividade 
com êxito. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

12/11/20 Vídeo Fotos com poses criativas.  
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a 
socialização. Estimular a comparação de imagens ajudando na 
criatividade. 
Materiais/estratégias: celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, 
sofá, entre outros...  
Atividade: Através das imagens dos bonecos da cartela imitar 
algumas poses. Vale usar travesseiros, sofá, cadeira, como apoio. 
Convide seus familiares.  Enquanto um faz as poses o outro fotografa, 
depois invertem os papéis. 
PENDENTE 

19/11/20 Vídeo: The voice home kids. 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição. 
Integrar os participantes no universo da música. Beneficiar o 
desenvolvimento de outras linguagens. 
Material: celular. 
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Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma música 
conhecida de seu cantor ou cantora favoritos para apresentar 
posteriormente. A família poderá cantar junto. 
PENDENTE 

26/11/20 Caça ao Tesouro com fotos do celular.  
Objetivos: Encontrar o tesouro escondido, compartilhando pistas e 
informações com outros participantes.  
Desenvolver a habilidade motora, atenção, concentração, memória, 
compreensão de ordens, associação de ideias. 
Materiais: celular, caixa de papelão ou baú, papel sulfite, caneta, 
tesoura. 
Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um piquenique, 
um filme, um passeio, uma leitura, uma noite temática, um jogo de 
tabuleiro, entre outros... Seja criativo. Conversem e cheguem num 
acordo entre vocês. Pense bem onde irá esconder o tesouro. 
Fotografe cada cômodo onde for colocar as dicas/pistas e também o 
cômodo onde está o tesouro.  
Após dada a partida da caça vá mostrando as fotos dos cômodos 
onde há dicas. Você pode auxiliar na leitura. 
Quando encontrar o tesouro festejam e combinem quando será sua 
paga. (Dia que será feita a atividade/presente). 
PENDENTE 

Objetivos Estabelecer vínculo terapêutico, desenvolver funções executivas, 
trabalhar a atenção/concentração, memoria, a escrita e a leitura por 
meio de diversos gêneros textuais. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 

Quinta-feira 
Usuário: Miguel dos Santos Alves Nogueira 
Data de nascimento: 05/02/2013 
Mês: novembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
04/11/20 Atividade: Coordenação motora  

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
desenvolver noção espacial; estimular a atenção sustentada.  
Estimular lateralidade  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e 
com tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas 
mãos. Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias 
habilidades importantes para o nosso aprendizado.  
PENDENTE 

05/11/20 Atividade: Jogo olhos de lince 
Objetivos: Desenvolver a consciência fonológica, 
atenção/concentração. 
Material/estratégia: A proposta foi o jogo olhos de lince 
Resultado: Usuário realizou a atividade com êxito, foi participativo, 
comunicativo e interagiu bem com a terapeuta. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

12/11/20 Atividade: Cabelo maluco /Atividade de recorte. 
Objetivos: Estimular o recorte; desenvolver motricidade fina; ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; promover momento de 
interação e aprendizado.  
Desenvolvimento: A atividade consiste em realizar vários rostos na 
folha A 4 com diferentes tipos de cabelo em linha reta zig-zag, 
ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a 
coordenação motora e uso correto da tesoura. Através dessa 
atividade vamos estar ampliando habilidades de uma forma 
prazerosa.  
PENDENTE 

19/11/20 Atividade: Transferência  
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
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Ampliar coordenação motora fina e viso motora; desenvolver 
organização especial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 
Transferência, onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com 
líquido e três recipientes menores com diferentes marcações. A 
atividade consiste em colocar o líquido até a marcação, cuidando para 
não ultrapassar. Realizando essa atividade iremos estar estimulando 
a coordenação motora fina, a atenção compartilhada, habilidades 
essas fundamentais para o bom desempenho nas atividades 
escolares. 
PENDENTE 

26/11/20 Atividade: Brincando com palitos 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 
estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar 
de palitos de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter 
organizado o material iremos iniciar a nossa atividade, em que cada 
aprendendo irá segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em 
seguida realizar o contorno em volta dos palitos. 
PENDENTE 

Objetivos Estabelecer vínculo terapêutico, desenvolver funções executivas, 
estimular atenção/concentração, memoria, desenvolver consciência 
fonológica e a apropriação do sistema de escrita alfabética. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 

Quinta-feira 
Usuário: Gabriel Fernandes Prim 
Data de nascimento: 08/05/2016 
Mês: novembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
04/11/20 Vídeo: Sem os nossos olhos, não conseguimos ver o mundo. 

Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 
interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 
responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 
Material/estratégia: uma tampa de caixa de papelão e canetinha. 
Atividade: No vídeo explico a necessidade da visão e o órgão 
responsável. Após a família terá que fazer dois furos na caixa, para 
as crianças colocarem as mãos e desta forma os pais pediram para 
as crianças desenharem os olhos, o nariz e a boca. Logo após mostrar 
para a criança como ficou o seu desenho. É importante que a criança 
perceba que sem enxergarmos é difícil identificarmos os lugares 
certinho dos órgãos. Que precisamos enxergar, ver as coisas para 
podermos identificá-las. 
PENDENTE 

05/11/20 Atendimento: jogo do pula pirata 
Objetivos: Estimular a interação, atenção/concentração. 
Material/estratégia: o jogo do pula pirata 
Resultado: Usuário foi participativo, interagiu, demonstrou interesse 
na atividade. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

12/11/20 Vídeo: identificando no nosso dia a dia a forma geométrica quadrado 
Objetivo: identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 
identificar e nomear a forma geométrica (quadrado), percebendo suas 
características.  
Material/estratégia: objetos da casa que possuem a forma 
geométrica quadrado. 
Atividade: pedir para a criança identificar objetos em seu lar que 
lembrem a forma geométrica quadrado. 
PENDENTE 

19/11/20 Vídeo: identificando a forma geométrica círculo no nosso dia a dia.  
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Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 
identificar e nomear a forma geométrica (círculo), percebendo suas 
características.  
Material/ estratégia: identificar objetos da casa que possuem a forma 
geométrica círculo. 
Atividade: com o auxílio de um adulto, identificar, reconhecer objetos, 
alimentos em seu lar que lembrem a forma geométrica círculo. 
PENDENTE 

26/11/20 Vídeo: Dobradura chapéu do soldado 
Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 
identificar e nomear a forma geométrica (triângulo), percebendo suas 
características.  
Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal 
Atividade: A proposta é que a criança perceba que as formas 
geométricas fazem parte do nosso dia a dia e que identifiquem objetos 
em sua casa que tenham a forma geométrica triângulo. Após iremos 
fazer uma dobradura do chapéu do soldado com a folha sulfite ou 
folha de jornal/revista. 
PENDENTE 

Objetivos Estabelecer vínculo terapêutico, estimular atenção/concentração, 
memória e desenvolver funções executivas. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 

Quinta-feira 
Usuário: Isabelli Pereira Lima 
Data de nascimento: 04/01/2013 
Mês: novembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
04/11/20 Atividade: Coordenação motora  

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
desenvolver noção espacial; estimular a atenção sustentada.  
Estimular lateralidade  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e 
com tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as duas 
mãos. Realizando essa atividade vamos estar aprimorando várias 
habilidades importantes para o nosso aprendizado.  
PENDENTE 

05/11/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL Usuária não compareceu  

12/11/20 Atividade: Cabelo maluco /Atividade de recorte. 
Objetivos: Estimular o recorte; desenvolver motricidade fina; ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; promover momento de 
interação e aprendizado.  
Desenvolvimento: A atividade consiste em realizar vários rostos na 
folha A 4 com diferentes tipos de cabelo em linha reta zig-zag, 
ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a 
coordenação motora e uso correto da tesoura. Através dessa 
atividade vamos estar ampliando habilidades de uma forma 
prazerosa.  
PENDENTE 

19/11/20 Atividade: Transferência  
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
Ampliar coordenação motora fina e viso motora; desenvolver 
organização especial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 
Transferência, onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com 
líquido e três recipientes menores com diferentes marcações. A 
atividade consiste em colocar o líquido até a marcação, cuidando para 
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não ultrapassar. Realizando essa atividade iremos estar estimulando 
a coordenação motora fina, a atenção compartilhada, habilidades 
essas fundamentais para o bom desempenho nas atividades 
escolares. 
PENDENTE 

26/11/20 Atividade: Brincando com palitos 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 
estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar 
de palitos de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter 
organizado o material iremos iniciar a nossa atividade, em que cada 
aprendendo irá segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em 
seguida realizar o contorno em volta dos palitos. 
PENDENTE 

Objetivos Estabelecer vínculo terapêutico, estimular atenção/concentração, 
memoria, conhecer as letras do alfabeto, desenvolver consciência 
fonológica e funções executivas. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 

Quinta-feira 
Usuário: Álvaro Felipe de Paula Silva 
Data de nascimento: 21/08/2014 
Mês: novebro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
04/11/20 Vídeo: Sem os nossos olhos, não conseguimos ver o mundo. 

Objetivos: estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 
interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 
responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 
Material/estratégia: uma tampa de caixa de papelão e canetinha. 
Atividade: No vídeo explicou a necessidade da visão e o órgão 
responsável. Após a família terá que fazer dois furos na caixa, para as 
crianças colocarem as mãos e desta forma os pais pediram para as 
crianças desenharem os olhos, o nariz e a boca. Logo após mostrar 
para a criança como ficou o seu desenho. É importante que a criança 
perceba que sem enxergarmos é difícil identificarmos os lugares 
certinho dos órgãos. Que precisamos enxergar, ver as coisas para 
podermos identificá-las. 
PENDENTE 

05/11/20 Atividade: Jogo olhos de lince 
Objetivos: Desenvolver a consciência fonológica, 
atenção/concentração. 
Material/estratégia: A proposta foi o jogo olhos de lince 
Resultado: Usuário realizou a atividade com êxito, foi participativo, 
comunicativo e interagiu bem com a terapeuta. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

12/11/20 Vídeo: identificando no nosso dia a dia a forma geométrica quadrado 
Objetivo: identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 
identificar e nomear a forma geométrica (quadrado), percebendo suas 
características.  
Material/estratégia: objetos da casa que possuem a forma 
geométrica quadrado. 
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Atividade: pedir para a criança identificar objetos em seu lar que 
lembrem a forma geométrica quadrado. 
PENDENTE 

19/11/20 Vídeo: identificando a forma geométrica círculo no nosso dia a dia.  
Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 
identificar e nomear a forma geométrica (círculo), percebendo suas 
características.  
Material/ estratégia: identificar objetos da casa que possuem a forma 
geométrica círculo. 
Atividade: com o auxílio de um adulto, identificar, reconhecer objetos, 
alimentos em seu lar que lembrem a forma geométrica círculo. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

26/11/20 Vídeo: Dobradura chapéu do soldado 
Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 
identificar e nomear a forma geométrica (triângulo), percebendo suas 
características.  
Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal 
Atividade: A proposta é que a criança perceba que as formas 
geométricas fazem parte do nosso dia a dia e que identifiquem objetos 
em sua casa que tenham a forma geométrica triângulo. Após iremos 
fazer uma dobradura do chapéu do soldado com a folha sulfite ou folha 
de jornal/revista. 
PENDENTE 

Objetivo Estabelecer vínculo terapêutico, estimular a atenção/concentração, 
memoria, desenvolver funções executivas, consciência fonológica e a 
apropriação do sistema de escrita alfabética. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 

Quinta-feira 
Usuário: Lauro Marcos Pipper Junior 
Data de nascimento: 06/11/2009 
Mês: novembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
04/11/20 Cinema (curta metragem) 

Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros, trabalhar em equipe 
Criar, soltar a imaginação e aumentar o nível de desinibição. 
Desenvolvimento: que tal fazer um curta metragem com seu 
celular? Você será o diretor e o roteirista. Convide a família, escolha 
o tema, personagens, figurino. Pense no que você tem em casa, o 
que poderá usar.  
PENDENTE 

05/11/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL Usuário não compareceu  

12/11/20 Vídeo Fotos com poses criativas.  
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a 
socialização. Estimular a comparação de imagens ajudando na 
criatividade. 
Materiais/estratégias: celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, 
sofá, entre outros...  
Atividade: Através das imagens dos bonecos da cartela imitar 
algumas poses. Vale usar travesseiros, sofá, cadeira, como apoio. 
Convide seus familiares.  Enquanto um faz as poses o outro 
fotografa, depois invertem os papéis. 
PENDENTE 

19/11/20 Vídeo: The voice home kids. 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição. 
Integrar os participantes no universo da música. Beneficiar o 
desenvolvimento de outras linguagens. 
Material: celular. 
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Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma música 

conhecida de seu cantor ou cantora favoritos para apresentar 

posteriormente. A família poderá cantar junto. 

PENDENTE 

26/11/20 Caça ao Tesouro com fotos do celular.  
Objetivos: Encontrar o tesouro escondido, compartilhando pistas e 
informações com outros participantes.  
Desenvolver a habilidade motora, atenção, concentração, memória, 
compreensão de ordens, associação de ideias. 
Materiais: celular, caixa de papelão ou baú, papel sulfite, caneta, 
tesoura. 
Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um 
piquenique, um filme, um passeio, uma leitura, uma noite temática, 
um jogo de tabuleiro, entre outros... Seja criativo. Conversem e 
cheguem num acordo entre vocês. Pense bem onde irá esconder o 
tesouro. 
Fotografe cada cômodo onde for colocar as dicas/pistas e também 
o cômodo onde está o tesouro.  
Após dada a partida da caça vá mostrando as fotos dos cômodos 
onde há dicas. Você pode auxiliar na leitura. 
Quando encontrar o tesouro festejam e combinem quando será sua 
paga. (Dia que será feita a atividade/presente). 
PENDENTE 

Objetivo Estabelecer vínculo terapêutico, estimular atenção/concentração, 
memoria, conhecer as letras do alfabeto, desenvolver a consciência 
fonológica, habilidades de leitura e escrita e funções executivas. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 

 

Quinta-feira 

 
Usuário: Guilherme Cavalheiro Santos 
Data de nascimento:  10/04/2009 
Mês: novembro2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 

04/11/20 Cinema (curta metragem) 
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros, trabalhar em equipe 
Criar, soltar a imaginação e aumentar o nível de desinibição. 
Desenvolvimento: que tal fazer um curta metragem com seu 
celular? Você será o diretor e o roteirista. Convide a família, escolha 
o tema, personagens, figurino. Pense no que você tem em casa, o 
que poderá usar.  
PENDENTE 

05/11/20 Atividade: Tapa certo 
Objetivos: Estimular a atenção/concentração, interação e memória. 
Material/estratégia: A proposta foi o jogo tapa certo de férias 
divertidas. 
Resultado: usuário foi participativo, interagiu, demostrou interesse 
na atividade proposta realizando-a com êxito. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

12/11/20 Vídeo Fotos com poses criativas.  
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a 
socialização. Estimular a comparação de imagens ajudando na 
criatividade. 
Materiais/estratégias: celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, 
sofá, entre outros...  
Atividade: Através das imagens dos bonecos da cartela imitar 
algumas poses. Vale usar travesseiros, sofá, cadeira, como apoio. 
Convide seus familiares.  Enquanto um faz as poses o outro 
fotografa, depois invertem os papéis. 
PENDENTE 

19/11/20 Vídeo: The voice home kids. 
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Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição. 
Integrar os participantes no universo da música. Beneficiar o 
desenvolvimento de outras linguagens. 
Material: celular. 
Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma música 

conhecida de seu cantor ou cantora favoritos para apresentar 

posteriormente. A família poderá cantar junto. 

PENDENTE 

26/11/20 Caça ao Tesouro com fotos do celular.  
Objetivos: Encontrar o tesouro escondido, compartilhando pistas e 
informações com outros participantes.  
Desenvolver a habilidade motora, atenção, concentração, memória, 
compreensão de ordens, associação de ideias. 
Materiais: celular, caixa de papelão ou baú, papel sulfite, caneta, 
tesoura. 
Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um piquenique, 
um filme, um passeio, uma leitura, uma noite temática, um jogo de 
tabuleiro, entre outros... Seja criativo. Conversem e cheguem num 
acordo entre vocês. Pense bem onde irá esconder o tesouro. 
Fotografe cada cômodo onde for colocar as dicas/pistas e também o 
cômodo onde está o tesouro.  
Após dada a partida da caça vá mostrando as fotos dos cômodos 
onde há dicas. Você pode auxiliar na leitura. 
Quando encontrar o tesouro festejam e combinem quando será sua 
paga. (Dia que será feita a atividade/presente). 
PENDENTE 

Objetivo Estabelecer vínculo terapêutico, trabalhar a escrita e a leitura por 
meio de diversos gêneros textuais e desenvolver funções executivas. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 

Sexta-feira 
Usuário: Guilherme Bonifácio Grisard 
Data de nascimento: 13/05/2006 
Mês: novembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
04/11/20 Cinema (curta metragem) 

Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros, trabalhar em equipe 
Criar, soltar a imaginação e aumentar o nível de desinibição. 
Desenvolvimento: que tal fazer um curta metragem com seu 
celular? Você será o diretor e o roteirista. Convide a família, escolha 
o tema, personagens, figurino. Pense no que você tem em casa, o 
que poderá usar.  
PENDENTE 

06/11/20 Atividade: jogo cilada 
Objetivos: estimular a atenção/concentração, raciocínio, criar 
estratégias. 
Material/estratégia: A proposta foi o jogo cilada 
Resultado: Usuário realizou a atividade proposta com êxito, 
interagindo e sendo participativo. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

13/11/20 Vídeo Fotos com poses criativas.  
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a 
socialização. Estimular a comparação de imagens ajudando na 
criatividade. 
Materiais/estratégias: celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, 
sofá, entre outros...  
Atividade: Através das imagens dos bonecos da cartela imitar 
algumas poses. Vale usar travesseiros, sofá, cadeira, como apoio. 
Convide seus familiares.  Enquanto um faz as poses o outro 
fotografa, depois invertem os papéis. 
PENDENTE 

20/11/20 Vídeo: The voice home kids. 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição. 
Integrar os participantes no universo da música. Beneficiar o 
desenvolvimento de outras linguagens. 
Material: celular. 
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Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma 
música conhecida de seu cantor ou cantora favoritos para apresentar 
posteriormente. A família poderá cantar junto. 
PENDENTE 

27/11/20 Caça ao Tesouro com fotos do celular.  
Objetivos: Encontrar o tesouro escondido, compartilhando pistas e 
informações com outros participantes.  
Desenvolver a habilidade motora, atenção, concentração, memória, 
compreensão de ordens, associação de ideias. 
Materiais: celular, caixa de papelão ou baú, papel sulfite, caneta, 
tesoura. 
Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um piquenique, 
um filme, um passeio, uma leitura, uma noite temática, um jogo de 
tabuleiro, entre outros... Seja criativo. Conversem e cheguem num 
acordo entre vocês. Pense bem onde irá esconder o tesouro. 
Fotografe cada cômodo onde for colocar as dicas/pistas e também o 
cômodo onde está o tesouro.  
Após dada a partida da caça vá mostrando as fotos dos cômodos 
onde há dicas. Você pode auxiliar na leitura. 
Quando encontrar o tesouro festejam e combinem quando será sua 
paga. (Dia que será feita a atividade/presente). 
PENDENTE 

Objetivo Estabelecer vínculo terapêutico, estimular a comunicação oral, 
trabalhar a escrita e a leitura por meio de diversos gêneros textuais, 
concentração/atenção, memória e desenvolver funções executivas. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 

Sexta-feira 
Usuário|: Igor dos Santos Migliori 
Data de nascimento: 09/06/2003 
Mês: novembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
04/11/20 Cinema (curta metragem) 

Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros, trabalhar em equipe 
Criar, soltar a imaginação e aumentar o nível de desinibição. 
Desenvolvimento: que tal fazer um curta metragem com seu celular? 
Você será o diretor e o roteirista. Convide a família, escolha o tema, 
personagens, figurino. Pense no que você tem em casa, o que poderá 
usar.  
PENDENTE 

06/11/20 Atendimento jogo uno 
Objetivos: Estabelecer vínculo terapêutico e estimular a interação, a 
concentração/atenção. 
Material/estratégia: O jogo uno 
Resultado: Usuário foi participativo, interagiu. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

13/11/20 Vídeo Fotos com poses criativas.  
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a 
socialização. Estimular a comparação de imagens ajudando na 
criatividade. 
Materiais/estratégias: celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, 
sofá, entre outros...  
Atividade: Através das imagens dos bonecos da cartela imitar 
algumas poses. Vale usar travesseiros, sofá, cadeira, como apoio. 
Convide seus familiares.  Enquanto um faz as poses o outro fotografa, 
depois invertem os papéis. 
PENDENTE 

20/11/20 Vídeo: The voice home kids. 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição. 
Integrar os participantes no universo da música. Beneficiar o 
desenvolvimento de outras linguagens. 
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Material: celular. 
Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma música 
conhecida de seu cantor ou cantora favoritos para apresentar 
posteriormente. A família poderá cantar junto. 
PENDENTE 

27/11/20 Caça ao Tesouro com fotos do celular.  
Objetivos: Encontrar o tesouro escondido, compartilhando pistas e 
informações com outros participantes.  
Desenvolver a habilidade motora, atenção, concentração, memória, 
compreensão de ordens, associação de ideias. 
Materiais: celular, caixa de papelão ou baú, papel sulfite, caneta, 
tesoura. 
Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um piquenique, 
um filme, um passeio, uma leitura, uma noite temática, um jogo de 
tabuleiro, entre outros... Seja criativo. Conversem e cheguem num 
acordo entre vocês. Pense bem onde irá esconder o tesouro. 
Fotografe cada cômodo onde for colocar as dicas/pistas e também o 
cômodo onde está o tesouro.  
Após dada a partida da caça vá mostrando as fotos dos cômodos 
onde há dicas. Você pode auxiliar na leitura. 
Quando encontrar o tesouro festejam e combinem quando será sua 
paga. (Dia que será feita a atividade/presente). 
PENDENTE 

Objetivos  Estabelecer vínculo terapêutico, estimular atenção/concentração, 
memoria, criatividade/imaginação, trabalhar a escrita e a leitura por 
meio de diversos gêneros textuais e desenvolver funções executivas. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 

Sexta-feira 
Usuário: Vinicius Rodrigues Motta 
Data de nascimento: 27/08/2004 
Mês: novembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
06/11/20 Cinema (curta metragem) 

Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros, trabalhar em equipe 
Criar, soltar a imaginação e aumentar o nível de desinibição. 
Desenvolvimento: que tal fazer um curta metragem com seu 
celular? Você será o diretor e o roteirista. Convide a família, escolha 
o tema, personagens, figurino. Pense no que você tem em casa, o 
que poderá usar.  
PENDENTE 

13/11/20 Vídeo Fotos com poses criativas.  
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a 
socialização. Estimular a comparação de imagens ajudando na 
criatividade. 
Materiais/estratégias: celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, 
sofá, entre outros...  
Atividade: Através das imagens dos bonecos da cartela imitar 
algumas poses. Vale usar travesseiros, sofá, cadeira, como apoio. 
Convide seus familiares.  Enquanto um faz as poses o outro 
fotografa, depois invertem os papéis. 
PENDENTE 

20/11/20 Vídeo: The voice home kids. 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição. 
Integrar os participantes no universo da música. Beneficiar o 
desenvolvimento de outras linguagens. 
Material: celular. 
Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma música 
conhecida de seu cantor ou cantora favoritos para apresentar 
posteriormente. A família poderá cantar junto. 
PENDENTE 

27/11/20 Caça ao Tesouro com fotos do celular.  
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Objetivos: Encontrar o tesouro escondido, compartilhando pistas e 
informações com outros participantes.  
Desenvolver a habilidade motora, atenção, concentração, memória, 
compreensão de ordens, associação de ideias. 
Materiais: celular, caixa de papelão ou baú, papel sulfite, caneta, 
tesoura. 
Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um piquenique, 
um filme, um passeio, uma leitura, uma noite temática, um jogo de 
tabuleiro, entre outros... Seja criativo. Conversem e cheguem num 
acordo entre vocês. Pense bem onde irá esconder o tesouro. 
Fotografe cada cômodo onde for colocar as dicas/pistas e também o 
cômodo onde está o tesouro.  
Após dada a partida da caça vá mostrando as fotos dos cômodos 
onde há dicas. Você pode auxiliar na leitura. 
Quando encontrar o tesouro festejam e combinem quando será sua 
paga. (Dia que será feita a atividade/presente). 
PENDENTE 

Objetivos  Estabelecer vínculo terapêutico e observar aspectos pedagógicos. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 

Sexta-feira 
Usuário: Hector Augusto Ferreira Machado 
Data de nascimento: 07/04/2010 
Mês: novembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
04/11/20 Cinema (curta metragem) 

Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros, trabalhar em equipe 
Criar, soltar a imaginação e aumentar o nível de desinibição. 
Desenvolvimento: que tal fazer um curta metragem com seu celular? 
Você será o diretor e o roteirista. Convide a família, escolha o tema, 
personagens, figurino. Pense no que você tem em casa, o que poderá 
usar.  
PENDENTE 

06/11/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL Usuário não compareceu  

13/11/20 Vídeo Fotos com poses criativas.  
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a 
socialização. Estimular a comparação de imagens ajudando na 
criatividade. 
Materiais/estratégias: celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, 
sofá, entre outros...  
Atividade: Através das imagens dos bonecos da cartela imitar 
algumas poses. Vale usar travesseiros, sofá, cadeira, como apoio. 
Convide seus familiares.  Enquanto um faz as poses o outro fotografa, 
depois invertem os papéis. 
PENDENTE 

20/11/20 Vídeo: The voice home kids. 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição. 
Integrar os participantes no universo da música. Beneficiar o 
desenvolvimento de outras linguagens. 
Material: celular. 
Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma música 
conhecida de seu cantor ou cantora favoritos para apresentar 
posteriormente. A família poderá cantar junto. 
PENDENTE 

27/11/20 Caça ao Tesouro com fotos do celular.  
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Objetivos: Encontrar o tesouro escondido, compartilhando pistas e 
informações com outros participantes.  
Desenvolver a habilidade motora, atenção, concentração, memória, 
compreensão de ordens, associação de ideias. 
Materiais: celular, caixa de papelão ou baú, papel sulfite, caneta, 
tesoura. 
Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um piquenique, 
um filme, um passeio, uma leitura, uma noite temática, um jogo de 
tabuleiro, entre outros... Seja criativo. Conversem e cheguem num 
acordo entre vocês. Pense bem onde irá esconder o tesouro. 
Fotografe cada cômodo onde for colocar as dicas/pistas e também o 
cômodo onde está o tesouro.  
Após dada a partida da caça vá mostrando as fotos dos cômodos onde 
há dicas. Você pode auxiliar na leitura. 
Quando encontrar o tesouro festejam e combinem quando será sua 
paga. (Dia que será feita a atividade/presente). 
PENDENTE 

Objetivo  Estabelecer vínculo terapêutico, estimular atenção/concentração, 
memória e a apropriação do sistema da escrita alfabética. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

RELATÓTIO MENSAL 

 

Sexta-feira 
Usuário: Daniel Victor Pires Pereira 
Data de nascimento: Pedagoga Rogiane Duarte 
Mês: novembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
04/11/20 Cinema (curta metragem) 

Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros, trabalhar em equipe 
Criar, soltar a imaginação e aumentar o nível de desinibição. 
Desenvolvimento: que tal fazer um curta metragem com seu 
celular? Você será o diretor e o roteirista. Convide a família, escolha 
o tema, personagens, figurino. Pense no que você tem em casa, o 
que poderá usar.  
PENDENTE 

06/11/20 Atendimento jogo formar palavras 
Objetivos: Estimular atenção/concentração, o diálogo e a interação. 
Material/estratégia: A proposta foi o jogo formar palavras 
Resultado: Usuário foi participativo, interagiu e realizou a atividade 
com êxito. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

13/11/20 Vídeo Fotos com poses criativas.  
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a 
socialização. Estimular a comparação de imagens ajudando na 
criatividade. 
Materiais/estratégias: celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, 
sofá, entre outros...  
Atividade: Através das imagens dos bonecos da cartela imitar 
algumas poses. Vale usar travesseiros, sofá, cadeira, como apoio. 
Convide seus familiares.  Enquanto um faz as poses o outro 
fotografa, depois invertem os papéis. 
PENDENTE 

20/11/20 Vídeo: The voice home kids. 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição. 
Integrar os participantes no universo da música. Beneficiar o 
desenvolvimento de outras linguagens. 
Material: celular. 
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Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma música 
conhecida de seu cantor ou cantora favoritos para apresentar 
posteriormente. A família poderá cantar junto. 
PENDENTE 

27/11/20 Caça ao Tesouro com fotos do celular.  
Objetivos: Encontrar o tesouro escondido, compartilhando pistas e 
informações com outros participantes.  
Desenvolver a habilidade motora, atenção, concentração, memória, 
compreensão de ordens, associação de ideias. 
Materiais: celular, caixa de papelão ou baú, papel sulfite, caneta, 
tesoura. 
Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um piquenique, 
um filme, um passeio, uma leitura, uma noite temática, um jogo de 
tabuleiro, entre outros... Seja criativo. Conversem e cheguem num 
acordo entre vocês. Pense bem onde irá esconder o tesouro. 
Fotografe cada cômodo onde for colocar as dicas/pistas e também o 
cômodo onde está o tesouro.  
Após dada a partida da caça vá mostrando as fotos dos cômodos 
onde há dicas. Você pode auxiliar na leitura. 
Quando encontrar o tesouro festejam e combinem quando será sua 
paga. (Dia que será feita a atividade/presente). 
PENDENTE 

Objetivos  Estabelecer vínculo terapêutico, estimular a atenção/concentração, 
memoria, trabalhar a escrita e a leitura por meio de diversos gêneros 
textuais e desenvolver funções executivas. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 

sexta-feira 
Usuário: Miguel Fernando Ferraz 
Data de nascimento: 01/09/2015 
Mês: novembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
04/11/20 Atividade: Coordenação motora  

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
desenvolver noção espacial; estimular a atenção sustentada.  
Estimular lateralidade  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e 
com tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as 
duas mãos. Realizando essa atividade vamos estar aprimorando 
várias habilidades importantes para o nosso aprendizado.  
PENDENTE 

06/11/20 Atividade resposta magica 
Objetivos: Estimular a atenção/concentração, interação e o 
raciocínio. 
Material/estratégia: A proposta foi o jogo resposta magica 
Resultado: usuário foi participativo, interagiu e realizou a atividade 
com êxito. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

13/11/20 Atividade: Cabelo maluco /Atividade de recorte. 
Objetivos: Estimular o recorte; desenvolver motricidade fina; 
ampliar atenção sustentada e compartilhada; promover momento de 
interação e aprendizado.  
Desenvolvimento: A atividade consiste em realizar vários rostos 
na folha A 4 com diferentes tipos de cabelo em linha reta zig-zag, 
ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a 
coordenação motora e uso correto da tesoura. Através dessa 
atividade vamos estar ampliando habilidades de uma forma 
prazerosa.  
PENDENTE 

20/11/20 Atividade: Transferência  
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
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Ampliar coordenação motora fina e viso motora; desenvolver 
organização especial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 
Transferência, onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com 
líquido e três recipientes menores com diferentes marcações. A 
atividade consiste em colocar o líquido até a marcação, cuidando 
para não ultrapassar. Realizando essa atividade iremos estar 
estimulando a coordenação motora fina, a atenção compartilhada, 
habilidades essas fundamentais para o bom desempenho nas 
atividades escolares. 
PENDENTE 

27/11/20 Atividade: Brincando com palitos 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade 
para estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos 
precisar de palitos de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. 
Após ter organizado o material iremos iniciar a nossa atividade, em 
que cada aprendendo irá segurar os palitos em uma mão e jogar na 
folha e em seguida realizar o contorno em volta dos palitos. 
PENDENTE 

Objetivos  Estabelecer vínculo terapêutico, estimular atenção/concentração, 
imaginação, criatividade e desenvolver funções executivas. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 

Sexta-feira 
Usuário: D’Alessandro Dias Minuto 
Data de nascimento: 06/07/2009 
Mês: novembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
04/11/20 Atividade: Coordenação motora  

Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
desenvolver noção espacial; estimular a atenção sustentada.  
Estimular lateralidade  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e 
com tamanhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as 
duas mãos. Realizando essa atividade vamos estar aprimorando 
várias habilidades importantes para o nosso aprendizado.  
PENDENTE 

06/11/20 Atividade com massinhas 
Objetivos: Estimular a interação/atenção/concentração, as 
sensações. 
Material/estratégia: A proposta foi atividade com massinhas de 
modelar. 
Resultado: usuário estava tranquilo, foi participativo e interagiu. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

13/11/20 Atividade: Cabelo maluco /Atividade de recorte. 
Objetivos: Estimular o recorte; desenvolver motricidade fina; ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; promover momento de 
interação e aprendizado.  
Desenvolvimento: A atividade consiste em realizar vários rostos na 
folha A 4 com diferentes tipos de cabelo em linha reta zig-zag, 
ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a 
coordenação motora e uso correto da tesoura. Através dessa 
atividade vamos estar ampliando habilidades de uma forma 
prazerosa.  
PENDENTE 

20/11/20 Atividade: Transferência  
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada. 
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Ampliar coordenação motora fina e viso motora; desenvolver 
organização especial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade de 
Transferência, onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com 
líquido e três recipientes menores com diferentes marcações. A 
atividade consiste em colocar o líquido até a marcação, cuidando 
para não ultrapassar. Realizando essa atividade iremos estar 
estimulando a coordenação motora fina, a atenção compartilhada, 
habilidades essas fundamentais para o bom desempenho nas 
atividades escolares. 
PENDENTE 

27/11/20 Atividade: Brincando com palitos 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar uma atividade para 
estimular a coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar 
de palitos de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter 
organizado o material iremos iniciar a nossa atividade, em que cada 
aprendendo irá segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em 
seguida realizar o contorno em volta dos palitos. 
PENDENTE 

Objetivos  Estabelecer vínculo terapêutico, estimular aspectos cognitivos, 
desenvolver funções executivas. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 

Sexta-feira 
Usuário: Lucas Noberto Campos 
Data de nascimento: 04/09/1998 
Mês: novembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
04/11/20 Cinema (curta metragem) 

Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros, trabalhar em equipe 
Criar, soltar a imaginação e aumentar o nível de desinibição. 
Desenvolvimento: que tal fazer um curta metragem com seu 
celular? Você será o diretor e o roteirista. Convide a família, escolha 
o tema, personagens, figurino. Pense no que você tem em casa, o 
que poderá usar.  
PENDENTE 

06/11/20 Atividade com o alfabeto móvel 
Objetivos: Estimular a consciência fonológica, atenção e 
concentração 
Material/estratégia: A proposta foi o alfabeto móvel e com ele 
formar sílabas simples 
Resultado: usuário estava bem agitado, disperso, não manteve a 
atenção na atividade. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

13/11/20 Vídeo Fotos com poses criativas.  
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a 
socialização. Estimular a comparação de imagens ajudando na 
criatividade. 
Materiais/estratégias: celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, 
sofá, entre outros...  
Atividade: Através das imagens dos bonecos da cartela imitar 
algumas poses. Vale usar travesseiros, sofá, cadeira, como apoio. 
Convide seus familiares.  Enquanto um faz as poses o outro 
fotografa, depois invertem os papéis. 
PENDENTE 

20/11/20 Vídeo: The voice home kids. 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição. 
Integrar os participantes no universo da música. Beneficiar o 
desenvolvimento de outras linguagens. 
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Material: celular. 
Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma 
música conhecida de seu cantor ou cantora favoritos para 
apresentar posteriormente. A família poderá cantar junto. 
PENDENTE 

27/11/20 Caça ao Tesouro com fotos do celular.  
Objetivos: Encontrar o tesouro escondido, compartilhando pistas e 
informações com outros participantes.  
Desenvolver a habilidade motora, atenção, concentração, memória, 
compreensão de ordens, associação de ideias. 
Materiais: celular, caixa de papelão ou baú, papel sulfite, caneta, 
tesoura. 
Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um 
piquenique, um filme, um passeio, uma leitura, uma noite temática, 
um jogo de tabuleiro, entre outros... Seja criativo. Conversem e 
cheguem num acordo entre vocês. Pense bem onde irá esconder o 
tesouro. 
Fotografe cada cômodo onde for colocar as dicas/pistas e também 
o cômodo onde está o tesouro.  
Após dada a partida da caça vá mostrando as fotos dos cômodos 
onde há dicas. Você pode auxiliar na leitura. 
Quando encontrar o tesouro festejam e combinem quando será sua 
paga. (Dia que será feita a atividade/presente). 
PENDENTE 

Objetivos  Estabelecer vínculo terapêutico, estimular atenção/concentração, 
memoria, desenvolver habilidade de leitura e escrita e as funções 
executivas. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 

Sexta-feira 
Usuário: Daniel Niclevisk de Oliveira Gonçalves 
Data de nascimento: 25/01/2006 
Mês: novembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
04/11/20 Cinema (curta metragem) 

Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros, trabalhar em equipe 
Criar, soltar a imaginação e aumentar o nível de desinibição. 
Desenvolvimento: que tal fazer um curta metragem com seu 
celular? Você será o diretor e o roteirista. Convide a família, escolha 
o tema, personagens, figurino. Pense no que você tem em casa, o 
que poderá usar.  
PENDENTE 

06/11/20 Atividade jogo o perfil 
Objetivos: Estimular a atenção/concentração, interação, raciocínio 
e aumentar o vocabulário. 
Material/estratégia: O jogo perfil 
Resultado: Usuário foi participativo, não demonstrou resistência e 
realizou a atividade com êxito. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

13/11/20 Vídeo Fotos com poses criativas.  
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a 
socialização. Estimular a comparação de imagens ajudando na 
criatividade. 
Materiais/estratégias: celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, 
sofá, entre outros...  
Atividade: Através das imagens dos bonecos da cartela imitar 
algumas poses. Vale usar travesseiros, sofá, cadeira, como apoio. 
Convide seus familiares.  Enquanto um faz as poses o outro 
fotografa, depois invertem os papéis. 
PENDENTE 

20/11/20 Vídeo: The voice home kids. 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição. 
Integrar os participantes no universo da música. Beneficiar o 
desenvolvimento de outras linguagens. 
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Material: celular. 
Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma 
música conhecida de seu cantor ou cantora favoritos para 
apresentar posteriormente. A família poderá cantar junto. 
PENDENTE 

27/11/20 Caça ao Tesouro com fotos do celular.  
Objetivos: Encontrar o tesouro escondido, compartilhando pistas e 
informações com outros participantes.  
Desenvolver a habilidade motora, atenção, concentração, memória, 
compreensão de ordens, associação de ideias. 
Materiais: celular, caixa de papelão ou baú, papel sulfite, caneta, 
tesoura. 
Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um 
piquenique, um filme, um passeio, uma leitura, uma noite temática, 
um jogo de tabuleiro, entre outros... Seja criativo. Conversem e 
cheguem num acordo entre vocês. Pense bem onde irá esconder o 
tesouro. 
Fotografe cada cômodo onde for colocar as dicas/pistas e também 
o cômodo onde está o tesouro.  
Após dada a partida da caça vá mostrando as fotos dos cômodos 
onde há dicas. Você pode auxiliar na leitura. 
Quando encontrar o tesouro festejam e combinem quando será sua 
paga. (Dia que será feita a atividade/presente). 
PENDENTE 

Objetivos  Estabelecer vínculo terapêutico e observar aspectos pedagógicos. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 

Sexta-feira 

 
Usuário: Nataly Mayara Reichardt 
Data de nascimento: 27/05/2002 
Mês: novembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
04/11/20 
 

Cinema (curta metragem) 
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros, trabalhar em equipe 
Criar, soltar a imaginação e aumentar o nível de desinibição. 
Desenvolvimento: que tal fazer um curta metragem com seu 
celular? Você será o diretor e o roteirista. Convide a família, escolha 
o tema, personagens, figurino. Pense no que você tem em casa, o 
que poderá usar.  
PENDENTE 

06/11/20 Atividade realizar as tarefas da escola 
Objetivos: Estimular a concentração/atenção, responsabilidade 
com os estudos, auxiliar a usuária a organizar seu tempo de estudos 
Material/estratégia: A proposta foi pesquisarmos e realizarmos as 
atividades de inglês. 
Resultado: usuária estava bem animada, trouxe todas as 
atividades já pré estudadas, sendo fácil a realização das mesmas. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

13/11/20 Vídeo Fotos com poses criativas.  
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina. Promover a 
socialização. Estimular a comparação de imagens ajudando na 
criatividade. 
Materiais/estratégias: celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, 
sofá, entre outros...  
Atividade: Através das imagens dos bonecos da cartela imitar 
algumas poses. Vale usar travesseiros, sofá, cadeira, como apoio. 
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Convide seus familiares.  Enquanto um faz as poses o outro 
fotografa, depois invertem os papéis. 
PENDENTE 

20/11/20 Vídeo: The voice home kids. 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição. 
Integrar os participantes no universo da música. Beneficiar o 
desenvolvimento de outras linguagens. 
Material: celular. 
Desenvolvimento: individualmente ou em grupo escolher uma 
música conhecida de seu cantor ou cantora favoritos para 
apresentar posteriormente. A família poderá cantar junto. 
PENDENTE 

27/11/20 Caça ao Tesouro com fotos do celular.  
Objetivos: Encontrar o tesouro escondido, compartilhando pistas e 
informações com outros participantes.  
Desenvolver a habilidade motora, atenção, concentração, memória, 
compreensão de ordens, associação de ideias. 
Materiais: celular, caixa de papelão ou baú, papel sulfite, caneta, 
tesoura. 
Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um 
piquenique, um filme, um passeio, uma leitura, uma noite temática, 
um jogo de tabuleiro, entre outros... Seja criativo. Conversem e 
cheguem num acordo entre vocês. Pense bem onde irá esconder o 
tesouro. 
Fotografe cada cômodo onde for colocar as dicas/pistas e também 
o cômodo onde está o tesouro.  
Após dada a partida da caça vá mostrando as fotos dos cômodos 
onde há dicas. Você pode auxiliar na leitura. 
Quando encontrar o tesouro festejam e combinem quando será sua 
paga. (Dia que será feita a atividade/presente). 
PENDENTE 

Objetivos  Estabelecer vínculo terapêutico, estimular a atenção/concentração, 
memória, imaginação/criatividade, desenvolver funções executivas 
e auxiliar usuária a organizar seus estudos. 
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RELATÓRIO MENSAL – NOVEMBRO/2020 
Professora de Educação Física Daiany Sartori Volpin 

 

 

AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Alana Godoy Silveira 
Data Nascimento: 08/11/2006 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

02/11/20 Feriado nacional. 

04/11/20 

Atividade: Cinema (curta metragem) 
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros; Trabalhar em equipe; 
Criar, soltar a imaginação e aumentar o nível de desinibição. 
Materiais: Câmera de celular, roupas e objetos que forem utilizar 
para gravar o vídeo. 
Desenvolvimento: Que tal fazer um curta metragem com seu 
celular? Você será o diretor e o roteirista. Convide a família, escolha 
o tema, personagens, figurino. Pense no que você tem em casa, o 
que poderá usar. Para gravar seu vídeo use de 3 há 5 minutos. Ensaio 
várias vezes, grave e exiba seu filme. 
REALIZADA 

09/11/20 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 
Atividade: Acertar as peças de dominó com a bolinha. 
Objetivos: Desenvolver a precisão, trabalhar a coordenação motora 
fina, atenção compartilhada e concentração. 
Materiais: Peças de dominó e uma bolinha pequena. 
Desenvolvimento: Realizamos o atendimento na mesa de reuniões, 
devido a quadra estar molhada. Fizemos uma brincadeira onde a 
criança teria que montar algum monumento com as peças de dominó 
e em seguida uma competição. O objetivo da competição era quem 
derrubava as peças de dominó com a bolinha. Assim que fosse 
derrubada as peças, iniciava-se novamente a brincadeira.  
Resultado: Alana demonstrou interesse pela atividade e 
desenvolveu com bastante entusiasmo.  
 

11/11/20 

Atividade: Fotos com poses criativas. 
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina; Promover a 
socialização; Estimular a comparação de imagens ajudando na 
criatividade. 
Materiais: Celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, sofá, entre 
outros... 
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Desenvolvimento: Através das imagens dos bonecos da cartela 
imitar algumas poses. Vale usar travesseiros, sofá, cadeira, como 
apoio. Convide seus familiares. Enquanto um faz as poses o outro 
fotografa, depois invertem os papéis. 
REALIZADA 

16/11/20 

Atividade: The voice home kids 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição. 
Integrar os participantes no universo da música. Beneficiar o 
desenvolvimento de outras linguagens. 
Material: Celular. 
Desenvolvimento: Individualmente ou em grupo escolher uma 
música conhecida de seu cantor ou cantora favoritos para apresentar 
posteriormente. A família poderá cantar junto. 
REALIZADA 

23/11/20 

Atividade: Caça ao Tesouro com fotos do celular 
Objetivos: Encontrar o tesouro escondido, compartilhando pistas e 
informações com outros participantes; Desenvolver a habilidade 
motora, atenção, concentração, memória, compreensão de ordens, 
associação de ideias. 
Materiais: Celular, caixa de papelão ou baú, papel sulfite, caneta, 
tesoura. 
Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um piquenique, 
um filme, um passeio, uma leitura, uma noite temática, um jogo de 
tabuleiro, entre outros... Seja criativo. Conversem e cheguem num 
acordo entre vocês. Pense bem onde irá esconder o tesouro. 
Fotografe cada cômodo onde for colocar as dicas/pistas e também o 
cômodo onde está o tesouro. Após dada a partida da caça vá 
mostrando as fotos dos cômodos onde há dicas. Você pode auxiliar 
na leitura. Quando encontrar o tesouro festejam e combinem quando 
será sua paga. (Dia que será feita a atividade/presente). 
REALIZADA 

30/11/20 Equipe terapêutica em devolutivas.  

Objetivos 
 

- Habilidades motoras básicas de locomoção, manipulação e 
estabilização (caminhar, correr, saltar, saltitar, arremessar/lançar, 
recepcionar/agarrar, rebater, chutar, equilibrar, flexionar, agachar, 
rolar, etc.); 
- Coordenação motora ampla (fina e grossa); 
- Socialização, criatividade e autonomia; 
- Esquema corporal;  
- Estruturação espacial;  
- Orientação temporal; 
- Lateralidade. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Davi Costa Rocha 
Data Nascimento: 26/03/2015 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

02/11/20 Feriado nacional. 

04/11/20 

Atividade: Coordenação motora 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; Estimular a atenção sustentada; 
Estimular lateralidade. 
Materiais: Tampinhas de garrafa pet. 
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e 
com tampinhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as 
duas mãos. Realizando essa atividade vamos estar aprimorando 
várias habilidades importantes para o nosso aprendizado. 
RESPOSTA: PENDENTE 

09/11/20 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 
Atividade: Acertar as peças de dominó com a bolinha. 
Objetivos: Desenvolver a precisão, trabalhar a coordenação motora 
fina, atenção compartilhada e concentração. 
Materiais: Peças de dominó e uma bolinha pequena. 
Desenvolvimento: Realizamos o atendimento na mesa de reuniões, 
devido a quadra estar molhada. Fizemos uma brincadeira onde a 
criança teria que montar algum monumento com as peças de dominó 
e em seguida uma competição. O objetivo da competição era quem 
derrubava as peças de dominó com a bolinha. Assim que fosse 
derrubada as peças, iniciava-se novamente a brincadeira. 
Resultado: Davi estava muito agitado e ansioso, em alguns momento 
fez birra, queria realizar a atividade somente do jeito dele e ao final 
do atendimento chorou e gritou.  

11/11/20 

Atividade: Cabelo maluco/Atividade de recorte. 
Objetivos: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; Ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de 
interação e aprendizado. 
Materiais: Folha A4, tesoura e lápis. 
Desenvolvimento: A atividade consiste em realizar vários rosto na 
folha A 4 com diferentes tipos de cabelo, cabelo em linha reta, zig-
zag, ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a 
coordenação motora e uso correto da tesoura. Através dessa 
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atividade vamos estar ampliando habilidades de uma forma 
prazerosa. 
RESPOSTA: PENDENTE 

16/11/20 

Atividade: Transferência 
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada; Ampliar 
coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver organização 
especial. 
Materiais: Jarra grande e três recipientes menores com diferentes 
marcações. 
Desenvolvimento: Iremos realizar uma atividade de Transferência, 
onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com líquido e três 
recipientes menores com diferentes marcações. A atividade consiste 
em colocar o líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar. 
Realizando essa atividade iremos estar estimulando a coordenação 
motora fina, a atenção compartilhada, habilidades essas 
fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 
RESPOSTA: PENDENTE 

23/11/20 

Atividade: Brincando com palitos 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Materiais: Palitos de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. 
Desenvolvimento: Iremos realizar uma atividade para estimular a 
coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos 
de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado 
o material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá 
segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar 
o contorno em volta dos palitos. 
RESPOSTA: PENDENTE 

30/11/20 Equipe terapêutica em devolutivas. 

Objetivos 
 

- Habilidades motoras básicas de locomoção, manipulação e 
estabilização (caminhar, correr, saltar, saltitar, arremessar/lançar, 
recepcionar/agarrar, rebater, chutar, equilibrar, flexionar, agachar, 
rolar, etc.); 
- Coordenação motora ampla (fina e grossa); 
- Socialização, criatividade e autonomia; 
- Esquema corporal; 
- Estruturação espacial; 
- Orientação temporal; 
- Lateralidade. 
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Relatório Mensal 

Usuário: Paulo Alfredo Watanuki Vasconcellos 
Data Nascimento: 24/01/2009 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

02/11/20 Feriado nacional. 

04/11/20 

Atividade: Cinema (curta metragem) 
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros; Trabalhar em equipe; 
Criar, soltar a imaginação e aumentar o nível de desinibição. 
Materiais: Câmera de celular, roupas e objetos que forem utilizar 
para gravar o vídeo. 
Desenvolvimento: Que tal fazer um curta metragem com seu 
celular? Você será o diretor e o roteirista. Convide a família, escolha 
o tema, personagens, figurino. Pense no que você tem em casa, o 
que poderá usar. Para gravar seu vídeo use de 3 há 5 minutos. Ensaio 
várias vezes, grave e exiba seu filme. 
REALIZADA 

09/11/20 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 
Atividade: Sinuca 
Objetivos: Estimular a socialização, interação em grupo e 
coordenação motora fina. 
Materiais: Mesa de sinuca infantil. 
Desenvolvimento: Realizamos o atendimento em sala, devido a 
quadra de Educação Física estar molhada. A atividade proposta foi 
jogo de sinuca. 
Resultado: O usuário manteve a concentração, conseguiu interagir 
em alguns momentos e correspondeu a atividade proposta. 

11/11/20 

Atividade: Fotos com poses criativas. 
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina; Promover a 
socialização; Estimular a comparação de imagens ajudando na 
criatividade. 
Materiais: Celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, sofá, entre 
outros... 
Desenvolvimento: Através das imagens dos bonecos da cartela 
imitar algumas poses. Vale usar travesseiros, sofá, cadeira, como 
apoio. Convide seus familiares. Enquanto um faz as poses o outro 
fotografa, depois invertem os papéis. 
REALIZADA 

16/11/20 Atividade: The voice home kids 
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Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição. 
Integrar os participantes no universo da música. Beneficiar o 
desenvolvimento de outras linguagens. 
Material: Celular. 
Desenvolvimento: Individualmente ou em grupo escolher uma 
música conhecida de seu cantor ou cantora favoritos para apresentar 
posteriormente. A família poderá cantar junto. 
REALIZADA 

23/11/20 

Atividade: Caça ao Tesouro com fotos do celular 
Objetivos: Encontrar o tesouro escondido, compartilhando pistas e 
informações com outros participantes; Desenvolver a habilidade 
motora, atenção, concentração, memória, compreensão de ordens, 
associação de ideias. 
Materiais: Celular, caixa de papelão ou baú, papel sulfite, caneta, 
tesoura. 
Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um piquenique, 
um filme, um passeio, uma leitura, uma noite temática, um jogo de 
tabuleiro, entre outros... Seja criativo. Conversem e cheguem num 
acordo entre vocês. Pense bem onde irá esconder o tesouro. 
Fotografe cada cômodo onde for colocar as dicas/pistas e também o 
cômodo onde está o tesouro. Após dada a partida da caça vá 
mostrando as fotos dos cômodos onde há dicas. Você pode auxiliar 
na leitura. Quando encontrar o tesouro festejam e combinem quando 
será sua paga. (Dia que será feita a atividade/presente). 
RESPOSTA: PENDENTE 

30/11/20 Equipe terapêutica em devolutivas. 

Objetivos 
 

- Habilidades motoras básicas de locomoção, manipulação e 
estabilização (caminhar, correr, saltar, saltitar, arremessar/lançar, 
recepcionar/agarrar, rebater, chutar, equilibrar, flexionar, agachar, 
rolar, etc.); 
- Coordenação motora ampla (fina e grossa); 
- Socialização, criatividade e autonomia; 
- Esquema corporal; 
- Estruturação espacial; 
- Orientação temporal; 
- Lateralidade. 
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Relatório Mensal 

Usuário: Cassiane Saula Ribeiro Perri 
Data Nascimento: 23/01/2009 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

02/11/20 Feriado nacional. 

04/11/20 

Atividade: Coordenação motora 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; Estimular a atenção sustentada; 
Estimular lateralidade. 
Materiais: Tampinhas de garrafa pet. 
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e 
com tampinhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as 
duas mãos. Realizando essa atividade vamos estar aprimorando 
várias habilidades importantes para o nosso aprendizado. 
RESPOSTA: PENDENTE 

09/11/20 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 
Atividade: Acertar as peças de dominó com a bolinha. 
Objetivos: Desenvolver a precisão, trabalhar a coordenação motora 
fina, atenção compartilhada e concentração. 
Materiais: Peças de dominó e uma bolinha pequena. 
Desenvolvimento: Realizamos o atendimento na mesa de reuniões, 
devido a quadra estar molhada. Fizemos uma brincadeira onde a 
criança teria que montar algum monumento com as peças de dominó 
e em seguida uma competição. O objetivo da competição era quem 
derrubava as peças de dominó com a bolinha. Assim que fosse 
derrubada as peças, iniciava-se novamente a brincadeira. 
Resultado: Cassiane participou somente do primeiro atendimento. 
Ela estava com piolho e a assistente social ligou para os pais virem 
buscá-la. Na atividade realizada no atendimento de Educação Física 
demonstrou interesse e desenvolveu com bastante entusiasmo. 

11/11/20 

Atividade: Cabelo maluco/Atividade de recorte. 
Objetivos: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; Ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de 
interação e aprendizado. 
Materiais: Folha A4, tesoura e lápis. 
Desenvolvimento: A atividade consiste em realizar vários rosto na 
folha A 4 com diferentes tipos de cabelo, cabelo em linha reta, zig-
zag, ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a 
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coordenação motora e uso correto da tesoura. Através dessa 
atividade vamos estar ampliando habilidades de uma forma 
prazerosa. 
RESPOSTA: PENDENTE 

16/11/20 

Atividade: Transferência 
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada; Ampliar 
coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver organização 
especial. 
Materiais: Jarra grande e três recipientes menores com diferentes 
marcações. 
Desenvolvimento: Iremos realizar uma atividade de Transferência, 
onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com líquido e três 
recipientes menores com diferentes marcações. A atividade consiste 
em colocar o líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar. 
Realizando essa atividade iremos estar estimulando a coordenação 
motora fina, a atenção compartilhada, habilidades essas 
fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 
RESPOSTA: PENDENTE 

23/11/20 

Atividade: Brincando com palitos 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Materiais: Palitos de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. 
Desenvolvimento: Iremos realizar uma atividade para estimular a 
coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos 
de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado 
o material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá 
segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar 
o contorno em volta dos palitos. 
RESPOSTA: PENDENTE 

30/11/20 Equipe terapêutica em devolutivas. 

Objetivos 
 

- Habilidades motoras básicas de locomoção, manipulação e 
estabilização (caminhar, correr, saltar, saltitar, arremessar/lançar, 
recepcionar/agarrar, rebater, chutar, equilibrar, flexionar, agachar, 
rolar, etc.); 
- Coordenação motora ampla (fina e grossa); 
- Socialização, criatividade e autonomia; 
- Esquema corporal; 
- Estruturação espacial; 
- Orientação temporal; 
- Lateralidade. 
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Relatório Mensal 

Usuário: Brayan Henrique dos Santos 
Data Nascimento: 03/02/2017 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

03/11/20 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 
Atividade: Brincadeiras em sala. 
Materiais: Bolas de tênis e jogos de montar. 
Objetivos: Conhecer, interagir e avaliar as dificuldades físicas do 
usuário. 
Desenvolvimento: Manipulação de bolas de tênis e jogos de montar. 
Brayan chegou ao atendimento de Educação Física chorando, 
tentamos interagir com as bolinhas de tênis e brinquedos de montar. 
Resultado: Brayan chorou o tempo inteiro e novamente reproduziu o 
mesmo comportamento do último atendimento. 

04/11/20 

Atividade: Coordenação motora 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; Estimular a atenção sustentada; 
Estimular lateralidade. 
Materiais: Tampinhas de garrafa pet. 
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e 
com tampinhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as 
duas mãos. Realizando essa atividade vamos estar aprimorando 
várias habilidades importantes para o nosso aprendizado. 
RESPOSTA: PENDENTE 

10/11/20 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 
Atividade: Jogos de montar 
Objetivo: Atenção compartilhada, concentração e socialização. 
Materiais: Jogos de montar e brinquedos.  
Desenvolvimento: A proposta do atendimento foi trabalhar jogos de 
montar e propiciar um ambiente em que o usuário se sentisse 
confortável.  
Resultado: Obtivemos um avanço de comportamento em relação ao 
último atendimento. Neste ele não chorou e demonstrou interesse 
pelos brinquedos. 

11/11/20 Atividade: Cabelo maluco/Atividade de recorte. 
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Objetivos: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; Ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de 
interação e aprendizado. 
Materiais: Folha A4, tesoura e lápis. 
Desenvolvimento: A atividade consiste em realizar vários rosto na 
folha A 4 com diferentes tipos de cabelo, cabelo em linha reta, zig-
zag, ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a 
coordenação motora e uso correto da tesoura. Através dessa 
atividade vamos estar ampliando habilidades de uma forma 
prazerosa. 
RESPOSTA: PENDENTE 

17/11/20 

Atividade: Transferência 
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada; Ampliar 
coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver organização 
especial. 
Materiais: Jarra grande e três recipientes menores com diferentes 
marcações. 
Desenvolvimento: Iremos realizar uma atividade de Transferência, 
onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com líquido e três 
recipientes menores com diferentes marcações. A atividade consiste 
em colocar o líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar. 
Realizando essa atividade iremos estar estimulando a coordenação 
motora fina, a atenção compartilhada, habilidades essas 
fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 
RESPOSTA: PENDENTE 

24/11/20 

Atividade: Brincando com palitos 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Materiais: Palitos de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. 
Desenvolvimento: Iremos realizar uma atividade para estimular a 
coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos 
de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado 
o material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá 
segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar 
o contorno em volta dos palitos. 
RESPOSTA: PENDENTE 

Objetivos 
 

- Habilidades motoras básicas de locomoção, manipulação e 
estabilização (caminhar, correr, saltar, saltitar, arremessar/lançar, 
recepcionar/agarrar, rebater, chutar, equilibrar, flexionar, agachar, 
rolar, etc.); 
- Coordenação motora ampla (fina e grossa); 
- Socialização, criatividade e autonomia; 
- Esquema corporal; 
- Estruturação espacial; 
- Orientação temporal; 
- Lateralidade. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
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Relatório Mensal 

Usuário: Daniel de Sena Nunes 
Data Nascimento: 12/07/2015 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

03/11/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL não compareceu  

04/11/20 

Atividade: Coordenação motora 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; Estimular a atenção sustentada; 
Estimular lateralidade. 
Materiais: Tampinhas de garrafa pet. 
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e 
com tampinhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as 
duas mãos. Realizando essa atividade vamos estar aprimorando 
várias habilidades importantes para o nosso aprendizado. 
REALIZADA  

10/11/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL: Atendimento realizado em grupo.  

11/11/20 

Atividade: Cabelo maluco/Atividade de recorte. 
Objetivos: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; Ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de 
interação e aprendizado. 
Materiais: Folha A4, tesoura e lápis. 
Desenvolvimento: A atividade consiste em realizar vários rosto na 
folha A 4 com diferentes tipos de cabelo, cabelo em linha reta, zig-
zag, ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a 
coordenação motora e uso correto da tesoura. Através dessa 
atividade vamos estar ampliando habilidades de uma forma 
prazerosa. 
REALIZADA 

17/11/20 

Atividade: Transferência 
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada; Ampliar 
coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver organização 
especial. 
Materiais: Jarra grande e três recipientes menores com diferentes 
marcações. 
Desenvolvimento: Iremos realizar uma atividade de Transferência, 
onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com líquido e três 
recipientes menores com diferentes marcações. A atividade consiste 
em colocar o líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar. 
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Realizando essa atividade iremos estar estimulando a coordenação 
motora fina, a atenção compartilhada, habilidades essas 
fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 
REALIZADA 

24/11/20 

Atividade: Brincando com palitos 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Materiais: Palitos de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. 
Desenvolvimento: Iremos realizar uma atividade para estimular a 
coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos 
de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado 
o material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá 
segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar 
o contorno em volta dos palitos. 
RESPOSTA: PENDENTE 

Objetivos 
 

- Habilidades motoras básicas de locomoção, manipulação e 
estabilização (caminhar, correr, saltar, saltitar, arremessar/lançar, 
recepcionar/agarrar, rebater, chutar, equilibrar, flexionar, agachar, 
rolar, etc.); 
- Coordenação motora ampla (fina e grossa); 
- Socialização, criatividade e autonomia; 
- Esquema corporal; 
- Estruturação espacial; 
- Orientação temporal; 
- Lateralidade. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Paulo Henrique Kock Arruda 
Data Nascimento: 30/07/2013 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

03/11/20 

ATENDIMENTO PRESENCIAL  
Atividade: Exercícios com bola 
Materiais: Bola de basquete e futebol. 
Objetivos: Desenvolver manejo de bola, passe e recepção. 
Desenvolvimento: Foi realizado alongamento, passes de basquete 
e passes de futebol.  
Resultado: Estava tranquilo e correspondeu ao exercício proposto. 

04/11/20 

Atividade: Coordenação motora 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; Estimular a atenção sustentada; 
Estimular lateralidade. 
Materiais: Tampinhas de garrafa pet. 
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e 
com tampinhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as 
duas mãos. Realizando essa atividade vamos estar aprimorando 
várias habilidades importantes para o nosso aprendizado. 
RESPOSTA: PENDENTE 

10/11/20 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 
Atividade: Jogos de mesa 
Objetivos: Atenção compartilhada, concentração e socialização. 
Materiais: Jogos de mesa.  
Desenvolvimento: Foi realizado jogos de mesa (Jenga e jogo da 
memória). 
Resultado: Usuário estava tranquilo e interagiu com os terapeutas. 

11/11/20 

Atividade: Cabelo maluco/Atividade de recorte. 
Objetivos: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; Ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de 
interação e aprendizado. 
Materiais: Folha A4, tesoura e lápis. 
Desenvolvimento: A atividade consiste em realizar vários rosto na 
folha A 4 com diferentes tipos de cabelo, cabelo em linha reta, zig-
zag, ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a 
coordenação motora e uso correto da tesoura. Através dessa 
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atividade vamos estar ampliando habilidades de uma forma 
prazerosa. 
RESPOSTA: PENDENTE 

17/11/20 

Atividade: Transferência 
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada; Ampliar 
coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver organização 
especial. 
Materiais: Jarra grande e três recipientes menores com diferentes 
marcações. 
Desenvolvimento: Iremos realizar uma atividade de Transferência, 
onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com líquido e três 
recipientes menores com diferentes marcações. A atividade consiste 
em colocar o líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar. 
Realizando essa atividade iremos estar estimulando a coordenação 
motora fina, a atenção compartilhada, habilidades essas 
fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 
RESPOSTA: PENDENTE 

24/11/20 

Atividade: Brincando com palitos 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Materiais: Palitos de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. 
Desenvolvimento: Iremos realizar uma atividade para estimular a 
coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos 
de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado 
o material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá 
segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar 
o contorno em volta dos palitos. 
RESPOSTA: PENDENTE 

Objetivos 
 

- Habilidades motoras básicas de locomoção, manipulação e 
estabilização (caminhar, correr, saltar, saltitar, arremessar/lançar, 
recepcionar/agarrar, rebater, chutar, equilibrar, flexionar, agachar, 
rolar, etc.); 
- Coordenação motora ampla (fina e grossa); 
- Socialização, criatividade e autonomia; 
- Esquema corporal; 
- Estruturação espacial; 
- Orientação temporal; 
- Lateralidade. 
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Relatório Mensal 

Usuário: Efraim Henrique dos Santos Pereira 
Data Nascimento: 07/06/2014 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

03/11/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL Não compareceu ao atendimento. 

04/11/20 

Atividade: Coordenação motora 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; Estimular a atenção sustentada; 
Estimular lateralidade. 
Materiais: Tampinhas de garrafa pet. 
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e 
com tampinhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as 
duas mãos. Realizando essa atividade vamos estar aprimorando 
várias habilidades importantes para o nosso aprendizado. 
RESPOSTA: PENDENTE 

10/11/20 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 
Atividade: Jogos de mesa 
Objetivo: Atenção compartilhada, concentração e socialização. 
Materiais: Jogos de mesa.  
Desenvolvimento: Foi realizado jogos de mesa (Jenga e jogo da 
memória). 
Resultado: Usuário estava tranquilo e interagiu com os terapeutas. 

11/11/20 

Atividade: Cabelo maluco/Atividade de recorte. 
Objetivos: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; Ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de 
interação e aprendizado. 
Materiais: Folha A4, tesoura e lápis. 
Desenvolvimento: A atividade consiste em realizar vários rosto na 
folha A 4 com diferentes tipos de cabelo, cabelo em linha reta, zig-
zag, ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a 
coordenação motora e uso correto da tesoura. Através dessa 
atividade vamos estar ampliando habilidades de uma forma 
prazerosa. 
RESPOSTA: PENDENTE 

17/11/20 

Atividade: Transferência 
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada; Ampliar 
coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver organização 
especial. 
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Materiais: Jarra grande e três recipientes menores com diferentes 
marcações. 
Desenvolvimento: Iremos realizar uma atividade de Transferência, 
onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com líquido e três 
recipientes menores com diferentes marcações. A atividade consiste 
em colocar o líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar. 
Realizando essa atividade iremos estar estimulando a coordenação 
motora fina, a atenção compartilhada, habilidades essas 
fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 
RESPOSTA: PENDENTE 

24/11/20 

Atividade: Brincando com palitos 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Materiais: Palitos de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. 
Desenvolvimento: Iremos realizar uma atividade para estimular a 
coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos 
de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado 
o material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá 
segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar 
o contorno em volta dos palitos. 
RESPOSTA: PENDENTE 

Objetivos 
 

- Habilidades motoras básicas de locomoção, manipulação e 
estabilização (caminhar, correr, saltar, saltitar, arremessar/lançar, 
recepcionar/agarrar, rebater, chutar, equilibrar, flexionar, agachar, 
rolar, etc.); 
- Coordenação motora ampla (fina e grossa); 
- Socialização, criatividade e autonomia; 
- Esquema corporal; 
- Estruturação espacial; 
- Orientação temporal; 
- Lateralidade. 
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Associação de Pais e Amigos do Autista 
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Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Adriel Goulart 
Data Nascimento: 10/03/2013 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

04/11/20 

Atividade: Coordenação motora 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; Estimular a atenção sustentada; 
Estimular lateralidade. 
Materiais: Tampinhas de garrafa pet. 
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e 
com tampinhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as 
duas mãos. Realizando essa atividade vamos estar aprimorando 
várias habilidades importantes para o nosso aprendizado. 
RESPOSTA: PENDENTE 

05/11/20 

Atividade: Jogo de equilíbrio com copos 
Objetivos: Desenvolver a coordenação motora fina, equilíbrio, 
concentração e atenção na atividade. 
Materiais: Copos descartáveis (ou outro material parecido); Lápis de 
cor ou caneta. 
Desenvolvimento: Monte 4 fileira de copos um na frente do outro 
(pode ser na mesa ou no chão); Depois distribua os lápis em cima dos 
pares de copos; Em seguida coloque os lápis com a mão direita para 
o lado direito, depois retorne os lápis com a mão esquerda para o lado 
esquerdo. Outra variação do exercício é com grampo de roupa. Faça 
a pinça com o grampo colocando os lápis para direita e depois para 
esquerda.RESPOSTA: PENDENTE 

11/11/20 

Atividade: Cabelo maluco/Atividade de recorte. 
Objetivos: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; Ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de 
interação e aprendizado. 
Materiais: Folha A4, tesoura e lápis. 
Desenvolvimento: A atividade consiste em realizar vários rosto na 
folha A 4 com diferentes tipos de cabelo, cabelo em linha reta, zig-
zag, ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a 
coordenação motora e uso correto da tesoura. Através dessa 
atividade vamos estar ampliando habilidades de uma forma 
prazerosa. 
RESPOSTA: PENDENTE 
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12/11/20 
Atividade reenviada pela plataforma. Seguimos a mesma conduta 
terapeuta da última atividade.  
RESPOSTA: PENDENTE 

18/11/20 

Atividade: Transferência 
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada; Ampliar 
coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver organização 
especial. 
Materiais: Jarra grande e três recipientes menores com diferentes 
marcações. 
Desenvolvimento: Iremos realizar uma atividade de Transferência, 
onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com líquido e três 
recipientes menores com diferentes marcações. A atividade consiste 
em colocar o líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar. 
Realizando essa atividade iremos estar estimulando a coordenação 
motora fina, a atenção compartilhada, habilidades essas 
fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 
RESPOSTA: PENDENTE 

19/11/20 

Atividade: Confeccionar massinha de modelar 
Materiais: 4 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de sal, 1 pacote de 
suco em pó da cor que preferir, 1 colher de sopa de óleo, pote para 
misturar e colher. 
Desenvolvimento: Jogue todos os ingredientes no pote e misture-os 
com a ajuda da colher, depois acrescente aos poucos a água e o óleo. 
E pronto a massinha fica fácil de modelar e com a cor linda. Faça a 
criança participar da confecção. Após fazerem a massinha brinquem 
modelando alguns objetos que tenha pela casa e que a criança 
escolher, exemplo, panela, colher, vassoura. 
RESPOSTA: PENDENTE 

26/11/20 

Atividade: Brincando com palitos 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Materiais: Palitos de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. 
Desenvolvimento: Iremos realizar uma atividade para estimular a 
coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos 
de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado 
o material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá 
segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar 
o contorno em volta dos palitos. 
RESPOSTA: PENDENTE 

Objetivos 
 

- Habilidades motoras básicas de locomoção, manipulação e 
estabilização (caminhar, correr, saltar, saltitar, arremessar/lançar, 
recepcionar/agarrar, rebater, chutar, equilibrar, flexionar, agachar, 
rolar, etc.); 
- Coordenação motora ampla (fina e grossa); 
- Socialização, criatividade e autonomia; 
- Esquema corporal; 
- Estruturação espacial; 
- Orientação temporal; 
- Lateralidade. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Alvaro Felipe de Paula Silva 
Data Nascimento: 21/08/2014 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

04/11/20 

Atividade: Sem os nossos olhos, não conseguimos ver o mundo. 
Objetivos: Estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 
interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 
responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 
Material/estratégia: Uma tampa de caixa de papelão e canetinha. 
Desenvolvimento: No vídeo explicarei a necessidade da visão e o 
órgão responsável. Após a família terá que fazer dois furos na caixa, 
para as crianças colocarem as mãos e desta forma os pais pediram 
para as crianças desenharem os olhos, o nariz e a boca. Logo após 
mostrar para a criança como ficou o seu desenho. É importante que 
a criança perceba que sem enxergarmos é difícil identificarmos os 
lugares certinho dos órgãos. Que precisamos enxergar, ver as coisas 
para podermos identificá-las. 
RESPOSTA: PENDENTE 

05/11/20 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 
Alongamento muscular ativo. 
Circuito de exercícios e equilíbrio. 
Uso de equipamento para treino de equilíbrio e treino com bola. 
Objetivos: Desenvolver o equilíbrio, coordenação motora ampla, 
concentração e atenção. 
Materiais: Fita de equilíbrio, cama elástica, cones, arcos e bolas. 
Desenvolvimento/Resultado: Apresentou interesse e desenvolveu 
as atividades propostas de forma plenamente satisfatória. 

12/11/20 

Atividade: Identificando a forma geométrica quadrado. 
Objetivos: Identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 
Identificar e nomear a forma geométrica (quadrado), percebendo suas 
características. 
Material/estratégia: Objetos da casa que possuem a forma 
geométrica quadrado. 
Desenvolvimento: Pedir para a criança identificar objetos em seu lar 
que lembrem a forma geométrica quadrado. 
RESPOSTA: PENDENTE 
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19/11/20 

Atividade: Identificando a forma geométrica círculo. 
Objetivos: Identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 
Identificar e nomear a forma geométrica (circulo), percebendo suas 
características.  
Material/estratégia: Identificar objetos da casa que possuem a forma 
geométrica círculo. 
Desenvolvimento: Com o auxílio de um adulto, identificar, 
reconhecer objetos, alimentos em seu lar que lembrem a forma 
geométrica círculo. 
RESPOSTA: PENDENTE 

26/11/20 

Atividade: Dobradura chapéu do soldado 
Objetivos: Identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 
Identificar e nomear a forma geométrica (triângulo), percebendo suas 
características. 
Material/estratégia: Folha sulfite ou folha de revista/jornal. 
Desenvolvimento: A proposta é que a criança perceba que as 
formas geométricas fazem parte do nosso dia a dia e que identifiquem 
objetos em sua casa que tenham a forma geométrica triângulo. Após 
iremos fazer uma dobradura do chapéu do soldado com a folha sulfite 
ou folha de jornal/revista. 
RESPOSTA: PENDENTE 

Objetivos 
 

- Habilidades motoras básicas de locomoção, manipulação e 
estabilização (caminhar, correr, saltar, saltitar, arremessar/lançar, 
recepcionar/agarrar, rebater, chutar, equilibrar, flexionar, agachar, 
rolar, etc.); 
- Coordenação motora ampla (fina e grossa); 
- Socialização, criatividade e autonomia; 
- Esquema corporal; 
- Estruturação espacial; 
- Orientação temporal; 
- Lateralidade. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Miguel Antonio Santos Sanches 
Data Nascimento: 27/10/2012 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

04/11/20 

Atividade: Coordenação motora 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; Estimular a atenção sustentada; 
Estimular lateralidade. 
Materiais: Tampinhas de garrafa pet. 
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e 
com tampinhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as 
duas mãos. Realizando essa atividade vamos estar aprimorando 
várias habilidades importantes para o nosso aprendizado. 
RESPOSTA: PENDENTE 

05/11/20 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 
Alongamento muscular ativo. 
Circuito de exercícios, equilíbrio e treino com bola. 
Uso de equipamento para treino de equilíbrio. 
Objetivos: Desenvolver o equilíbrio, coordenação motora ampla, 
concentração e atenção. 
Materiais: Fita de equilíbrio, cama elástica, cones, arcos e bolas. 
Desenvolvimento/Resultado: Apresentou interesse e desenvolveu 
as atividades propostas com entusiasmo e alegria. 

12/11/20 

Atividade: Cabelo maluco/Atividade de recorte. 
Objetivos: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; Ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de 
interação e aprendizado. 
Materiais: Folha A4, tesoura e lápis. 
Desenvolvimento: A atividade consiste em realizar vários rosto na 
folha A 4 com diferentes tipos de cabelo, cabelo em linha reta, zig-
zag, ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a 
coordenação motora e uso correto da tesoura. Através dessa 
atividade vamos estar ampliando habilidades de uma forma 
prazerosa. 
RESPOSTA: PENDENTE 

19/11/20 Atividade: Transferência 
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Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada; Ampliar 
coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver organização 
especial. 
Materiais: Jarra grande e três recipientes menores com diferentes 
marcações. 
Desenvolvimento: Iremos realizar uma atividade de Transferência, 
onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com líquido e três 
recipientes menores com diferentes marcações. A atividade consiste 
em colocar o líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar. 
Realizando essa atividade iremos estar estimulando a coordenação 
motora fina, a atenção compartilhada, habilidades essas 
fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 
RESPOSTA: PENDENTE 

26/11/20 

Atividade: Brincando com palitos 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Materiais: Palitos de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. 
Desenvolvimento: Iremos realizar uma atividade para estimular a 
coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos 
de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado 
o material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá 
segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar 
o contorno em volta dos palitos. 
RESPOSTA: PENDENTE 

Objetivos 

- Habilidades motoras básicas de locomoção, manipulação e 
estabilização (caminhar, correr, saltar, saltitar, arremessar/lançar, 
recepcionar/agarrar, rebater, chutar, equilibrar, flexionar, agachar, 
rolar, etc.); 
- Coordenação motora ampla (fina e grossa); 
- Socialização, criatividade e autonomia; 
- Esquema corporal; 
- Estruturação espacial; 
- Orientação temporal; 
- Lateralidade. 
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Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Gabriel Fernandes Prim 
Data Nascimento: 08/05/2016 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

04/11/20 

Atividade: Sem os nossos olhos, não conseguimos ver o mundo. 
Objetivos: Estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 
interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 
responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 
Material/estratégia: Uma tampa de caixa de papelão e canetinha. 
Desenvolvimento: No vídeo explicarei a necessidade da visão e o 
órgão responsável. Após a família terá que fazer dois furos na caixa, 
para as crianças colocarem as mãos e desta forma os pais pediram 
para as crianças desenharem os olhos, o nariz e a boca. Logo após 
mostrar para a criança como ficou o seu desenho. É importante que 
a criança perceba que sem enxergarmos é difícil identificarmos os 
lugares certinho dos órgãos. Que precisamos enxergar, ver as coisas 
para podermos identificá-las. 
RESPOSTA: PENDENTE 

05/11/20 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 
Alongamento muscular ativo. 
Circuito de exercícios e equilíbrio. 
Uso de equipamento para treino de equilíbrio. 
Objetivos: Desenvolver o equilíbrio, coordenação motora ampla, 
concentração e atenção. 
Materiais: Fita de equilíbrio, cama elástica, cones e arcos. 
Desenvolvimento/Resultado: Apresentou interesse e desenvolveu 
as atividades propostas de forma plenamente satisfatória. 

12/11/20 

Atividade: Identificando a forma geométrica quadrado. 
Objetivos: Identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 
Identificar e nomear a forma geométrica (quadrado), percebendo suas 
características. 
Material/estratégia: Objetos da casa que possuem a forma 
geométrica quadrado. 
Desenvolvimento: Pedir para a criança identificar objetos em seu lar 
que lembrem a forma geométrica quadrado. 
RESPOSTA: PENDENTE 

19/11/20 Atividade: Identificando a forma geométrica círculo. 
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Objetivos: Identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 
Identificar e nomear a forma geométrica (circulo), percebendo suas 
características.  
Material/estratégia: Identificar objetos da casa que possuem a forma 
geométrica círculo. 
Desenvolvimento: Com o auxílio de um adulto, identificar, 
reconhecer objetos, alimentos em seu lar que lembrem a forma 
geométrica círculo. 
RESPOSTA: PENDENTE 

26/11/20 

Atividade: Dobradura chapéu do soldado 
Objetivos: Identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 
Identificar e nomear a forma geométrica (triângulo), percebendo suas 
características. 
Material/estratégia: Folha sulfite ou folha de revista/jornal. 
Desenvolvimento: A proposta é que a criança perceba que as 
formas geométricas fazem parte do nosso dia a dia e que identifiquem 
objetos em sua casa que tenham a forma geométrica triângulo. Após 
iremos fazer uma dobradura do chapéu do soldado com a folha sulfite 
ou folha de jornal/revista. 
RESPOSTA: PENDENTE 

Objetivos 
 

- Habilidades motoras básicas de locomoção, manipulação e 
estabilização (caminhar, correr, saltar, saltitar, arremessar/lançar, 
recepcionar/agarrar, rebater, chutar, equilibrar, flexionar, agachar, 
rolar, etc.); 
- Coordenação motora ampla (fina e grossa); 
- Socialização, criatividade e autonomia; 
- Esquema corporal; 
- Estruturação espacial; 
- Orientação temporal; 
- Lateralidade. 
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Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Aiken Arthur Ribeiro Novaes 
Data Nascimento: 10/11/13 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

04/11/20 

Atividade: Coordenação motora 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; Estimular a atenção sustentada; 
Estimular lateralidade. 
Materiais: Tampinhas de garrafa pet. 
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e 
com tampinhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as 
duas mãos. Realizando essa atividade vamos estar aprimorando 
várias habilidades importantes para o nosso aprendizado. 
REALIZADA 

05/11/20 

Atividade: Areia da Lua 
Objetivos: Criar sua própria (massinha de areia). Modelar muitas 
formas diferentes, mostrando toda sua criatividade, explorando novas 
texturas. Aumentar tempo de permanência numa mesma atividade. 
Manter atenção compartilhada. 
Materiais: Potinho, areia, amido de milho, água e corantes. 
Desenvolvimento: 6 xícaras de areia, 3 xícaras de amido de milho 
(maisena), 1 ½ de água gelada e corantes diversos. Preparo: Misturar 
bastante água com amido de milho; Acrescentar a areia aos poucos; 
Sove bem, trabalhando com as mãos; Separe em porções e tinja com 
os corantes. 
REALIZADA 

11/11/20 

Atividade: Cabelo maluco/Atividade de recorte. 
Objetivos: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; Ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de 
interação e aprendizado. 
Materiais: Folha A4, tesoura e lápis. 
Desenvolvimento: A atividade consiste em realizar vários rosto na 
folha A 4 com diferentes tipos de cabelo, cabelo em linha reta, zig-
zag, ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a 
coordenação motora e uso correto da tesoura. Através dessa 
atividade vamos estar ampliando habilidades de uma forma 
prazerosa. 
REALIZADA 
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12/11/20 

Atividade: Bichos e sombras 
Objetivos: Observar a sombra que cada objeto produz; Treinar sua 
coordenação motora; Desenvolver atenção e diminuir a ansiedade. 
Materiais: Podem ser bichinhos, bonecos, carrinhos, ou quaisquer 
outros objetos pequenos que tiver à disposição em casa para poder 
utilizar. Folha de papel sulfite (branco) ou outro tipo de papel que 
desejar. Uma lanterna, ou pode ser a lanterna do celular. Lápis de 
escrever ou lápis 6B de desenho. Lápis de cor. 
Desenvolvimento: Nesta atividade iremos trabalhar o desenho das 
figuras, através de suas “sombras”. Você pode colocar a folha no 
chão e fazer o desenho estando deitado, ou se preferir numa mesa, 
onde fica um pouco mais difícil para ver as sombras e desenhar. 
Acomode a lanterna num local para não precisar segurar. Procure o 
melhor ângulo para fazer seus desenhos. Depois de pronto você pode 
desligar a lanterna e fazer os detalhes do desenho e até sombrear ou 
pintar se preferir. Se caso não tenham bichinhos de plástico em casa, 
vale também bonecos, carrinhos, ou outros brinquedos pequenos 
para fazer as sombras! 
REALIZADA 

18/11/20 

Atividade: Transferência 
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada; Ampliar 
coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver organização 
especial. 
Materiais: Jarra grande e três recipientes menores com diferentes 
marcações. 
Desenvolvimento: Iremos realizar uma atividade de Transferência, 
onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com líquido e três 
recipientes menores com diferentes marcações. A atividade consiste 
em colocar o líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar. 
Realizando essa atividade iremos estar estimulando a coordenação 
motora fina, a atenção compartilhada, habilidades essas 
fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 
REALIZADA 

19/11/20 

Atividade: Flauta êmbolo 
Objetivos: Trabalhar a motricidade fina, a atenção e concentração, e 
o controle do sopro. 
Materiais: Um pedaço de mangueira (de preferência transparente) e 
uma bexiga. 
Desenvolvimento: A proposta da atividade consiste em criar com 
materiais alternativos o efeito sonoro de uma flauta de êmbolo, 
instrumento presente no subconsciente coletivo de todos aqueles que 
viram desenhos animados onde as quedas de precipícios das 
personagens eram sonorizados com um apito descendente, 
começando com um som bem agudo e terminando ao final com um 
som grave. 
Passo 1 – Cortar um pedaço de mangueira de aproximadamente 15 
cm. 
Passo 2 – Posicionar a bexiga em uma das pontas da mangueira. 
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Passo 3 – Colocar água na mangueira até que a água esteja um dedo 
acima da bexiga. 
Passo 4 – Soprar na ponta da mangueira direcionando o sopro para 
baixo e apertar a bexiga para que a água se movimente e mude de 
nível dentro da mangueira, modulando o som produzido. 
REALIZADA 

26/11/20 

Atividade: Brincando com palitos 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Materiais: Palitos de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. 
Desenvolvimento: Iremos realizar uma atividade para estimular a 
coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos 
de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado 
o material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá 
segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar 
o contorno em volta dos palitos. 
REALIZADA 

Objetivos 
 

- Habilidades motoras básicas de locomoção, manipulação e 
estabilização (caminhar, correr, saltar, saltitar, arremessar/lançar, 
recepcionar/agarrar, rebater, chutar, equilibrar, flexionar, agachar, 
rolar, etc.); 
- Coordenação motora ampla (fina e grossa); 
- Socialização, criatividade e autonomia; 
- Esquema corporal; 
- Estruturação espacial; 
- Orientação temporal; 
- Lateralidade. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Lauro Marcos Pipper Júnior 
Data Nascimento: 06/11/2009 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

04/11/20 

Atividade: Cinema (curta metragem) 
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros; Trabalhar em equipe; 
Criar, soltar a imaginação e aumentar o nível de desinibição. 
Materiais: Câmera de celular, roupas e objetos que forem utilizar 
para gravar o vídeo.  
Desenvolvimento: Que tal fazer um curta metragem com seu 
celular? Você será o diretor e o roteirista. Convide a família, escolha 
o tema, personagens, figurino. Pense no que você tem em casa, o 
que poderá usar. Para gravar seu vídeo use de 3 há 5 minutos. Ensaio 
várias vezes, grave e exiba seu filme. 
RESPOSTA: PENDENTE 

05/11/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL: Não compareceu ao atendimento. 

12/11/20 

Atividade: Fotos com poses criativas. 
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina; Promover a 
socialização; Estimular a comparação de imagens ajudando na 
criatividade. 
Materiais: Celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, sofá, entre 
outros... 
Desenvolvimento: Através das imagens dos bonecos da cartela 
imitar algumas poses. Vale usar travesseiros, sofá, cadeira, como 
apoio. Convide seus familiares. Enquanto um faz as poses o outro 
fotografa, depois invertem os papéis. 
RESPOSTA: PENDENTE 

19/11/20 

Atividade: The voice home kids 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição. 
Integrar os participantes no universo da música. Beneficiar o 
desenvolvimento de outras linguagens. 
Material: Celular. 
Desenvolvimento: Individualmente ou em grupo escolher uma 
música conhecida de seu cantor ou cantora favoritos para apresentar 
posteriormente. A família poderá cantar junto. 
RESPOSTA: PENDENTE 

26/11/20 
Atividade: Caça ao Tesouro com fotos do celular 
Objetivos: Encontrar o tesouro escondido, compartilhando pistas e 
informações com outros participantes; Desenvolver a habilidade 
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motora, atenção, concentração, memória, compreensão de ordens, 
associação de ideias. 
Materiais: Celular, caixa de papelão ou baú, papel sulfite, caneta, 
tesoura. 
Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um piquenique, 
um filme, um passeio, uma leitura, uma noite temática, um jogo de 
tabuleiro, entre outros... Seja criativo. Conversem e cheguem num 
acordo entre vocês. Pense bem onde irá esconder o tesouro. 
Fotografe cada cômodo onde for colocar as dicas/pistas e também o 
cômodo onde está o tesouro. Após dada a partida da caça vá 
mostrando as fotos dos cômodos onde há dicas. Você pode auxiliar 
na leitura. Quando encontrar o tesouro festejam e combinem quando 
será sua paga. (Dia que será feita a atividade/presente). 
RESPOSTA: PENDENTE 

Objetivos 
 

- Habilidades motoras básicas de locomoção, manipulação e 
estabilização (caminhar, correr, saltar, saltitar, arremessar/lançar, 
recepcionar/agarrar, rebater, chutar, equilibrar, flexionar, agachar, 
rolar, etc.); 
- Coordenação motora ampla (fina e grossa); 
- Socialização, criatividade e autonomia; 
- Esquema corporal; 
- Estruturação espacial; 
- Orientação temporal; 
- Lateralidade. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: João Batista Bronzatti 
Data Nascimento: 30/05/2011 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

04/11/20 

Atividade: Coordenação motora 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; Estimular a atenção sustentada; 
Estimular lateralidade. 
Materiais: Tampinhas de garrafa pet. 
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e 
com tampinhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as 
duas mãos. Realizando essa atividade vamos estar aprimorando 
várias habilidades importantes para o nosso aprendizado. 
RESPOSTA: PENDENTE 

05/11/20 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 
Alongamento muscular ativo. 
Circuito de exercícios, equilíbrio e treino com bola. 
Uso de equipamento para treino de equilíbrio. 
Objetivos: Desenvolver o equilíbrio, coordenação motora ampla, 
concentração e atenção. 
Materiais: Fita de equilíbrio, cama elástica, cones, arcos e bolas. 
Desenvolvimento/Resultado: Apresentou pouco interesse e 
desenvolveu as atividades propostas de forma relutante. 

12/11/20 

Atividade: Cabelo maluco/Atividade de recorte. 
Objetivos: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; Ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de 
interação e aprendizado. 
Materiais: Folha A4, tesoura e lápis. 
Desenvolvimento: A atividade consiste em realizar vários rosto na 
folha A 4 com diferentes tipos de cabelo, cabelo em linha reta, zig-
zag, ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a 
coordenação motora e uso correto da tesoura. Através dessa 
atividade vamos estar ampliando habilidades de uma forma 
prazerosa. 
RESPOSTA: PENDENTE 

19/11/20 Atividade: Transferência 
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Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada; Ampliar 
coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver organização 
especial. 
Materiais: Jarra grande e três recipientes menores com diferentes 
marcações. 
Desenvolvimento: Iremos realizar uma atividade de Transferência, 
onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com líquido e três 
recipientes menores com diferentes marcações. A atividade consiste 
em colocar o líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar. 
Realizando essa atividade iremos estar estimulando a coordenação 
motora fina, a atenção compartilhada, habilidades essas 
fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 
RESPOSTA: PENDENTE 

26/11/20 

Atividade: Brincando com palitos 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Materiais: Palitos de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. 
Desenvolvimento: Iremos realizar uma atividade para estimular a 
coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos 
de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado 
o material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá 
segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar 
o contorno em volta dos palitos. 
RESPOSTA: PENDENTE 

Objetivos 
 

- Habilidades motoras básicas de locomoção, manipulação e 
estabilização (caminhar, correr, saltar, saltitar, arremessar/lançar, 
recepcionar/agarrar, rebater, chutar, equilibrar, flexionar, agachar, 
rolar, etc.); 
- Coordenação motora ampla (fina e grossa); 
- Socialização, criatividade e autonomia; 
- Esquema corporal; 
- Estruturação espacial; 
- Orientação temporal; 
- Lateralidade. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Eliezer Chaves Paes Landim Serapião 
Data Nascimento: 23/06/2016 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

 

 

 

Data  

04/11/20 

Atividade: Coordenação motora 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; Estimular a atenção sustentada; 
Estimular lateralidade. 
Materiais: Tampinhas de garrafa pet. 
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e 
com tampinhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as 
duas mãos. Realizando essa atividade vamos estar aprimorando 
várias habilidades importantes para o nosso aprendizado. 
RESPOSTA: PENDENTE 

06/11/20 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 
Atividade em sala. 
Relaxamento e momento criativo. 
Recreação e jogos de montar. 
Objetivo: Buscar relaxamento com momentos calmos. 
Materiais: Jogos de montar e de tabuleiro. 
Desenvolvimento/Resultado: Se mostrou mais atento e menos 
irritado, tendo uma boa resposta a atividade proposta. 

13/11/20 

Atividade: Cabelo maluco/Atividade de recorte. 
Objetivos: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; Ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de 
interação e aprendizado. 
Materiais: Folha A4, tesoura e lápis. 
Desenvolvimento: A atividade consiste em realizar vários rosto na 
folha A 4 com diferentes tipos de cabelo, cabelo em linha reta, zig-
zag, ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a 
coordenação motora e uso correto da tesoura. Através dessa 
atividade vamos estar ampliando habilidades de uma forma 
prazerosa. 
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RESPOSTA: PENDENTE 

20/11/20 

Atividade: Transferência 
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada; Ampliar 
coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver organização 
especial. 
Materiais: Jarra grande e três recipientes menores com diferentes 
marcações. 
Desenvolvimento: Iremos realizar uma atividade de Transferência, 
onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com líquido e três 
recipientes menores com diferentes marcações. A atividade consiste 
em colocar o líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar. 
Realizando essa atividade iremos estar estimulando a coordenação 
motora fina, a atenção compartilhada, habilidades essas 
fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 
RESPOSTA: PENDENTE 

27/11/20 

Atividade: Brincando com palitos 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Materiais: Palitos de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. 
Desenvolvimento: Iremos realizar uma atividade para estimular a 
coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos 
de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado 
o material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá 
segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar 
o contorno em volta dos palitos. 
RESPOSTA: PENDENTE 

Objetivos 
 

- Habilidades motoras básicas de locomoção, manipulação e 
estabilização (caminhar, correr, saltar, saltitar, arremessar/lançar, 
recepcionar/agarrar, rebater, chutar, equilibrar, flexionar, agachar, 
rolar, etc.); 
- Coordenação motora ampla (fina e grossa); 
- Socialização, criatividade e autonomia; 
- Esquema corporal; 
- Estruturação espacial; 
- Orientação temporal; 
- Lateralidade. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Igor dos Santos Migliorini 
Data Nascimento: 09/06/2003 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

04/11/20 

Atividade: Cinema (curta metragem) 
Objetivos: Ouvir a opinião e ideia dos outros; Trabalhar em equipe; 
Criar, soltar a imaginação e aumentar o nível de desinibição. 
Materiais: Câmera de celular, roupas e objetos que forem utilizar 
para gravar o vídeo.  
Desenvolvimento: Que tal fazer um curta metragem com seu 
celular? Você será o diretor e o roteirista. Convide a família, escolha 
o tema, personagens, figurino. Pense no que você tem em casa, o 
que poderá usar. Para gravar seu vídeo use de 3 há 5 minutos. Ensaio 
várias vezes, grave e exiba seu filme. 
RESPOSTA: PENDENTE 

06/11/20 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 
Alongamento corporal ativo. 
Regras básicas e fundamentos do voleibol. 
Treino de passes. 
Relaxamento e volta a calma.  
Objetivos: Promover a socialização e fortalecer o gosto pelo esporte. 
Materiais: Bolas e cones. 
Desenvolvimento/Resultados: Apresentou bom aproveitamento na 
atividade, criando vínculos positivos com os terapeutas. 

13/11/20 

Atividade: Fotos com poses criativas. 
Objetivos: Desenvolver a coordenação ampla e fina; Promover a 
socialização; Estimular a comparação de imagens ajudando na 
criatividade. 
Materiais: Celular, cartelas em anexo, cadeira, mesa, sofá, entre 
outros... 
Desenvolvimento: Através das imagens dos bonecos da cartela 
imitar algumas poses. Vale usar travesseiros, sofá, cadeira, como 
apoio. Convide seus familiares. Enquanto um faz as poses o outro 
fotografa, depois invertem os papéis. 
RESPOSTA: PENDENTE 

20/11/20 

Atividade: The voice home kids 
Objetivos: Compartilhar ideias e gostos. Diminuir a desinibição. 
Integrar os participantes no universo da música. Beneficiar o 
desenvolvimento de outras linguagens. 
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Material: Celular. 
Desenvolvimento: Individualmente ou em grupo escolher uma 
música conhecida de seu cantor ou cantora favoritos para apresentar 
posteriormente. A família poderá cantar junto. 
RESPOSTA: PENDENTE 

27/11/20 

Atividade: Caça ao Tesouro com fotos do celular 
Objetivos: Encontrar o tesouro escondido, compartilhando pistas e 
informações com outros participantes; Desenvolver a habilidade 
motora, atenção, concentração, memória, compreensão de ordens, 
associação de ideias. 
Materiais: Celular, caixa de papelão ou baú, papel sulfite, caneta, 
tesoura. 
Desenvolvimento: Estabeleça um tesouro. Pode ser um piquenique, 
um filme, um passeio, uma leitura, uma noite temática, um jogo de 
tabuleiro, entre outros... Seja criativo. Conversem e cheguem num 
acordo entre vocês. Pense bem onde irá esconder o tesouro. 
Fotografe cada cômodo onde for colocar as dicas/pistas e também o 
cômodo onde está o tesouro. Após dada a partida da caça vá 
mostrando as fotos dos cômodos onde há dicas. Você pode auxiliar 
na leitura. Quando encontrar o tesouro festejam e combinem quando 
será sua paga. (Dia que será feita a atividade/presente). 
RESPOSTA: PENDENTE 

Objetivos 
 

- Habilidades motoras básicas de locomoção, manipulação e 
estabilização (caminhar, correr, saltar, saltitar, arremessar/lançar, 
recepcionar/agarrar, rebater, chutar, equilibrar, flexionar, agachar, 
rolar, etc.); 
- Coordenação motora ampla (fina e grossa); 
- Socialização, criatividade e autonomia; 
- Esquema corporal; 
- Estruturação espacial; 
- Orientação temporal; 
- Lateralidade. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Leonardo Teilor Carodozo Martins 
Data Nascimento: 20/01/2017 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

04/11/20 

Atividade: Sem os nossos olhos, não conseguimos ver o mundo. 
Objetivos: Estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 
interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 
responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 
Material/estratégia: Uma tampa de caixa de papelão e canetinha. 
Desenvolvimento: No vídeo explicarei a necessidade da visão e o 
órgão responsável. Após a família terá que fazer dois furos na caixa, 
para as crianças colocarem as mãos e desta forma os pais pediram 
para as crianças desenharem os olhos, o nariz e a boca. Logo após 
mostrar para a criança como ficou o seu desenho. É importante que 
a criança perceba que sem enxergarmos é difícil identificarmos os 
lugares certinho dos órgãos. Que precisamos enxergar, ver as coisas 
para podermos identificá-las. 
RESPOSTA: PENDENTE 

06/11/20 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 
Alongamento muscular ativo. 
Circuito de exercícios e equilíbrio. 
Uso de equipamento para treino de equilíbrio e treino com bola. 
Objetivos: Desenvolver o equilíbrio, coordenação motora ampla, 
concentração e atenção. 
Materiais: Fita de equilíbrio, cama elástica, cones, aros e bolas. 
Desenvolvimento/resultado: Apresentou bom interesse e 
desenvolveu as atividades propostas de forma plenamente 
satisfatória. 

13/11/20 

Atividade: Identificando a forma geométrica quadrado. 
Objetivos: Identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 
Identificar e nomear a forma geométrica (quadrado), percebendo suas 
características. 
Material/estratégia: Objetos da casa que possuem a forma 
geométrica quadrado. 
Desenvolvimento: Pedir para a criança identificar objetos em seu lar 
que lembrem a forma geométrica quadrado. 
RESPOSTA: PENDENTE 

20/11/20 Atividade: Identificando a forma geométrica círculo. 
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Objetivos: Identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 
Identificar e nomear a forma geométrica (circulo), percebendo suas 
características.  
Material/estratégia: Identificar objetos da casa que possuem a forma 
geométrica círculo. 
Desenvolvimento: Com o auxílio de um adulto, identificar, 
reconhecer objetos, alimentos em seu lar que lembrem a forma 
geométrica círculo. 
RESPOSTA: PENDENTE 

27/11/20 

Atividade: Dobradura chapéu do soldado 
Objetivos: Identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 
Identificar e nomear a forma geométrica (triângulo), percebendo suas 
características. 
Material/estratégia: Folha sulfite ou folha de revista/jornal. 
Desenvolvimento: A proposta é que a criança perceba que as 
formas geométricas fazem parte do nosso dia a dia e que identifiquem 
objetos em sua casa que tenham a forma geométrica triângulo. Após 
iremos fazer uma dobradura do chapéu do soldado com a folha sulfite 
ou folha de jornal/revista. 
RESPOSTA: PENDENTE 

Objetivos 
 

- Habilidades motoras básicas de locomoção, manipulação e 
estabilização (caminhar, correr, saltar, saltitar, arremessar/lançar, 
recepcionar/agarrar, rebater, chutar, equilibrar, flexionar, agachar, 
rolar, etc.); 
- Coordenação motora ampla (fina e grossa); 
- Socialização, criatividade e autonomia; 
- Esquema corporal; 
- Estruturação espacial; 
- Orientação temporal; 
- Lateralidade. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Martina Machado Heineberg 
Data Nascimento: 26/09/2013 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

04/11/20 

Atividade: Coordenação motora 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; Estimular a atenção sustentada; 
Estimular lateralidade. 
Materiais: Tampinhas de garrafa pet. 
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e 
com tampinhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as 
duas mãos. Realizando essa atividade vamos estar aprimorando 
várias habilidades importantes para o nosso aprendizado. 
RESPOSTA: PENDENTE 

06/11/20 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 
Alongamento muscular ativo. 
Treino de fortalecimento muscular e atenção compartilhada. 
Treino de equilíbrio na fita e salto na cama elástica e na bola. 
Objetivos: Promover o controle e o fortalecimento muscular. 
Materiais: Fita de equilíbrio, cama elástica, bola de ioga e cones. 
Desenvolvimento/Resultados: Realizou as atividades propostas 
de forma adequada evoluindo nos atendimentos e mantendo a 
atenção e calma. 

13/11/20 

Atividade: Cabelo maluco/Atividade de recorte. 
Objetivos: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; Ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de 
interação e aprendizado. 
Materiais: Folha A4, tesoura e lápis. 
Desenvolvimento: A atividade consiste em realizar vários rosto na 
folha A 4 com diferentes tipos de cabelo, cabelo em linha reta, zig-
zag, ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a 
coordenação motora e uso correto da tesoura. Através dessa 
atividade vamos estar ampliando habilidades de uma forma 
prazerosa. 
RESPOSTA: PENDENTE 

20/11/20 Atividade: Transferência 
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Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada; Ampliar 
coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver organização 
especial. 
Materiais: Jarra grande e três recipientes menores com diferentes 
marcações. 
Desenvolvimento: Iremos realizar uma atividade de Transferência, 
onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com líquido e três 
recipientes menores com diferentes marcações. A atividade consiste 
em colocar o líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar. 
Realizando essa atividade iremos estar estimulando a coordenação 
motora fina, a atenção compartilhada, habilidades essas 
fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 
RESPOSTA: PENDENTE 

27/11/20 

Atividade: Brincando com palitos 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Materiais: Palitos de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. 
Desenvolvimento: Iremos realizar uma atividade para estimular a 
coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos 
de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado 
o material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá 
segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar 
o contorno em volta dos palitos. 
RESPOSTA: PENDENTE 

Objetivos 
 

- Habilidades motoras básicas de locomoção, manipulação e 
estabilização (caminhar, correr, saltar, saltitar, arremessar/lançar, 
recepcionar/agarrar, rebater, chutar, equilibrar, flexionar, agachar, 
rolar, etc.); 
- Coordenação motora ampla (fina e grossa); 
- Socialização, criatividade e autonomia; 
- Esquema corporal; 
- Estruturação espacial; 
- Orientação temporal; 
- Lateralidade. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Arthur José Cavalheiro Bertolo 
Data Nascimento: 11/04/2017 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

04/11/20 

Atividade: Sem os nossos olhos, não conseguimos ver o mundo. 
Objetivos: Estimular e desenvolver os cinco sentidos, aprimorar a 
interpretação cognitiva por meio dos sentidos, identificar o órgão 
responsável pela visão e sua importância em nossas vidas. 
Material/estratégia: Uma tampa de caixa de papelão e canetinha. 
Desenvolvimento: No vídeo explicarei a necessidade da visão e o 
órgão responsável. Após a família terá que fazer dois furos na caixa, 
para as crianças colocarem as mãos e desta forma os pais pediram 
para as crianças desenharem os olhos, o nariz e a boca. Logo após 
mostrar para a criança como ficou o seu desenho. É importante que 
a criança perceba que sem enxergarmos é difícil identificarmos os 
lugares certinho dos órgãos. Que precisamos enxergar, ver as coisas 
para podermos identificá-las. 
RESPOSTA: PENDENTE 

06/11/20 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 
Alongamento muscular ativo. 
Circuito de exercícios e equilíbrio. 
Uso de equipamento para treino de equilíbrio e treino com bola. 
Objetivos: Desenvolver o equilíbrio, coordenação motora ampla, 
concentração e atenção. 
Materiais: Fita de equilíbrio, cama elástica, cones, aros e bolas. 
Desenvolvimento/Resultado: Apresentou bom interesse e 
desenvolveu as atividades propostas de forma pouco participativa. 

13/11/20 

Atividade: Identificando a forma geométrica quadrado. 
Objetivos: Identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 
Identificar e nomear a forma geométrica (quadrado), percebendo suas 
características. 
Material/estratégia: Objetos da casa que possuem a forma 
geométrica quadrado. 
Desenvolvimento: Pedir para a criança identificar objetos em seu lar 
que lembrem a forma geométrica quadrado. 
RESPOSTA: PENDENTE 

20/11/20 Atividade: Identificando a forma geométrica círculo. 
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Objetivos: Identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 
Identificar e nomear a forma geométrica (circulo), percebendo suas 
características.  
Material/estratégia: Identificar objetos da casa que possuem a forma 
geométrica círculo. 
Desenvolvimento: Com o auxílio de um adulto, identificar, 
reconhecer objetos, alimentos em seu lar que lembrem a forma 
geométrica círculo. 
RESPOSTA: PENDENTE 

27/11/20 

Atividade: Dobradura chapéu do soldado 
Objetivos: Identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 
Identificar e nomear a forma geométrica (triângulo), percebendo suas 
características. 
Material/estratégia: Folha sulfite ou folha de revista/jornal. 
Desenvolvimento: A proposta é que a criança perceba que as 
formas geométricas fazem parte do nosso dia a dia e que identifiquem 
objetos em sua casa que tenham a forma geométrica triângulo. Após 
iremos fazer uma dobradura do chapéu do soldado com a folha sulfite 
ou folha de jornal/revista. 
RESPOSTA: PENDENTE 

Objetivos 
 

- Habilidades motoras básicas de locomoção, manipulação e 
estabilização (caminhar, correr, saltar, saltitar, arremessar/lançar, 
recepcionar/agarrar, rebater, chutar, equilibrar, flexionar, agachar, 
rolar, etc.); 
- Coordenação motora ampla (fina e grossa); 
- Socialização, criatividade e autonomia; 
- Esquema corporal; 
- Estruturação espacial; 
- Orientação temporal; 
- Lateralidade. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Jean Fernando de Oliveira Junior 
Data Nascimento: 27/05/2013 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

04/11/20 

Atividade: Coordenação motora 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver noção espacial; Estimular a atenção sustentada; 
Estimular lateralidade. 
Materiais: Tampinhas de garrafa pet. 
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
coordenação motora fina, onde vocês irão criar vários caminhos e 
com tampinhas de garrafa pet irão realizar o traçado utilizando as 
duas mãos. Realizando essa atividade vamos estar aprimorando 
várias habilidades importantes para o nosso aprendizado. 
RESPOSTA: PENDENTE 

06/11/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL: Não compareceu ao atendimento.  

13/11/20 

Atividade: Cabelo maluco/Atividade de recorte. 
Objetivos: Estimular o recorte; Desenvolver motricidade fina; Ampliar 
atenção sustentada e compartilhada; Promover momento de 
interação e aprendizado. 
Materiais: Folha A4, tesoura e lápis. 
Desenvolvimento: A atividade consiste em realizar vários rosto na 
folha A 4 com diferentes tipos de cabelo, cabelo em linha reta, zig-
zag, ondulado, essa atividade vai estimular o recorte ampliando a 
coordenação motora e uso correto da tesoura. Através dessa 
atividade vamos estar ampliando habilidades de uma forma 
prazerosa. 
RESPOSTA: PENDENTE 

20/11/20 

Atividade: Transferência 
Objetivos: Estimular atenção sustentada e compartilhada; Ampliar 
coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver organização 
especial. 
Materiais: Jarra grande e três recipientes menores com diferentes 
marcações. 
Desenvolvimento: Iremos realizar uma atividade de Transferência, 
onde cada usuário deverá ter uma jarra grande com líquido e três 
recipientes menores com diferentes marcações. A atividade consiste 
em colocar o líquido até a marcação, cuidando para não ultrapassar. 
Realizando essa atividade iremos estar estimulando a coordenação 
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motora fina, a atenção compartilhada, habilidades essas 
fundamentais para o bom desempenho nas atividades escolares. 
RESPOSTA: PENDENTE 

27/11/20 

Atividade: Brincando com palitos 
Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção sustentada e compartilhada; 
Materiais: Palitos de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. 
Desenvolvimento: Iremos realizar uma atividade para estimular a 
coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos 
de dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado 
o material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá 
segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar 
o contorno em volta dos palitos. 
RESPOSTA: PENDENTE 

Objetivos 
 

- Habilidades motoras básicas de locomoção, manipulação e 
estabilização (caminhar, correr, saltar, saltitar, arremessar/lançar, 
recepcionar/agarrar, rebater, chutar, equilibrar, flexionar, agachar, 
rolar, etc.); 
- Coordenação motora ampla (fina e grossa); 
- Socialização, criatividade e autonomia; 
- Esquema corporal; 
- Estruturação espacial; 
- Orientação temporal; 
- Lateralidade. 
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                                            AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 

Utilidade Pública Municipal - Lei nº 4977/26/02/2008 

Utilidade Pública Estadual - Lei nº 15.642/28/11/2011 

Utilidade Pública Federal - Lei nº 2.129/ 27/05/ 2013 

CEBAS Portaria Nº62, de 27/05/2005 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Rua São Paulo, nº 470, Bairro dos Estados - Balneário Camboriú/SC - Fone: (047) 3264 – 0244 

CNPJ: 08.825.233/0001 -35 

E-mail amalitoralsc@hotmail.com – amalitoral.com.br 

 

 

REUNIÃO COM OS USUÁRIOS ACOMPANHADOS DO CRAS 

 

 

 

O plano de trabalho estava previsto as reuniões com os usuários dos CRAS, porém 

devido a pandemia do COVID 19, os profissionais do CRAS, informaram que os grupos 

não estão ocorrendo devido a pandemia, não tendo data prevista de retorno.  

Nesse sentido, assim que retornar as atividades e os grupos do referido serviço, a 

equipe psicossocial da AMA Litoral estará reagendando as reuniões/participação nos 

grupos, a fim de orientar as famílias referente a questão do autismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psicossocial AMA Litoral-SC 

NOVEMBRO/2020 
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Associação de Pais e Amigos do Autista 

Utilidade Pública Municipal - Lei nº 4977/26/02/2008 

Utilidade Pública Estadual - Lei nº 15.642/28/11/2011 

Utilidade Pública Federal - Lei nº 2.129/ 27/05/ 2013 

CEBAS Portaria Nº62, de 27/05/2005 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 
 

_____________________________________________________________________________________ 

Rua São Paulo, nº 470, Bairro dos Estados - Balneário Camboriú/SC - Fone: (047) 3264 – 0244 

CNPJ: 08.825.233/0001 -35 

E-mail amalitoralsc@hotmail.com – amalitoral.blogspot.com 

 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL 

Prontuário de Atendimento Individual (semanal) – NOVEMBRO/2020 

 

Usuário: Amanda Serpa Chernicoski 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola 

     Data                                  Assunto 

 
03/11/2020 

Atendimento presencial: Realizada escuta terapeutica, Amanda 

bastante comunicativa, trouxe questões de impulsividade e 

compulsividade, associada a ansiedade. Realizado acolhimento 

e orientação psicológica. 

 

 
25/12/2020 

Atendimento presencial: Realizada escuta terapeutica, Amanda 

apresenta bastante dificuldade em relacionamentos 

sociais/familiares. Realizada orientação psicológica. 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Tamyres Mees Espindola 

Psicóloga AMA Litoral-SC 
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Associação de Pais e Amigos do Autista 

Utilidade Pública Municipal - Lei nº 4977/26/02/2008 

Utilidade Pública Estadual - Lei nº 15.642/28/11/2011 

Utilidade Pública Federal - Lei nº 2.129/ 27/05/ 2013 

CEBAS Portaria Nº62, de 27/05/2005 

_____________________________________________________________________________________ 
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Rua São Paulo, nº 470, Bairro dos Estados - Balneário Camboriú/SC - Fone: (047) 3264 – 0244 

CNPJ: 08.825.233/0001 -35 

E-mail amalitoralsc@hotmail.com – amalitoral.blogspot.com 

 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL 

Prontuário de Atendimento Individual (semanal) – NOVEMBRO/2020 

 

Usuário: Natály Mayara Reichardt 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola 

     Data                                  Assunto 

 
 

06/11/2020 

Atendimento presencial: Realizada atividade "Sou não Sou", 

para autopercepção e autoconhecimento. Trabalhamos questões 

de empatia e habilidades sociais. Nataly reconhece suas 

características. Apresenta bom desenvolvimento, boa 

compreensão, bastante participativa e comunicativa.  

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Tamyres Mees Espindola 

Psicóloga AMA Litoral-SC 
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ESTADO DE SANTA CATARINA 

 MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 

 
 

 

Balneár io Cambor iú –  Capi ta l  Catar inense do Tur ismo -  CNPJ 73.802.134/0001 -08  
Rua 2438,  146 –  Centro -  CEP 88330-404 –  (47)  3360-0444  

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

CONTROLE DE PARCERIAS LEI 13019/2014 

 

PROCESSO 11/12- 2020   - Fundo Municipal de Assistência Social 

UNIDADE AMA LITORAL SC 

RESPONSÁVEL LINO CARLOS FRANZOI 

ASSUNTO PRESTAÇÃO DE CONTAS – 11ª PARCELA DE 12 

RELATÓRIO Nº 03-11-12-2020 

  

 

Recebemos, na data de 11 de dezembro de 2020, documentação a título de prestação de contas da 

entidade supracitada, dando origem ao Processo 11/12-2020, referente à 11ª parcela do Aditivo do 

Termo de Colaboração FMAS nº 014/2018 abaixo descrito, que após verificação documental, 

constatamos a seguinte situação: 
 

 

UNIDADE CONCEDENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL 

COMPLEMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASISTÊNCIA SOCIAL 

ORDENADOR DA DESPESA:. ANA CHRISTINA BARRICHELO 

ENTIDADE BENEFICIADA: AMA LITORAL SC 

CNPJ: 08.825.233/01001-35 FONE: 47-3264.0244 

ENDEREÇO: Rua 2080,051 Centro. 

 

CEP: 88.330-452 

E-MAIL: catiafranzoi@hotmail.com 

RESPONSÁVEL: LINO CARLOS FRANZOI CPF: 558.923.969-91 

VIGÊNCIA DA PARCERIA : 1 ANO INÍCIO: 01/2020 

TÉRMINO: 12/2020 
VALOR R$ 8.500,00 

TERMO DE COLABORAÇÃO:  

FMAS 001/2018 

DATA:  DEZ/2019 REPASSE EM: 03/12/2020 

GESTORA DA PARCERIA:       HAYDÉE ASSANTI 

     Matrícula nº 7.609/1998  -  Decreto 8643/2017 

                                                            CPF: 747.137.287-72 
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ESTADO DE SANTA CATARINA 

 MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 

 
 

 

Balneár io Cambor iú –  Capi ta l  Catar inense do Tur ismo -  CNPJ 73.802.134/0001 -08  
Rua 2438,  146 –  Centro -  CEP 88330-404 –  (47)  3360-0444  

 

ANÁLISE CONCLUSIVA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

1- A Entidade aplicou os recursos conforme estabelecido no Termo de Colaboração e respectivo Plano de 

Trabalho, estritamente no objeto acordado. 

2- Os comprovantes de despesas efetuadas e também os comprovantes de movimentação bancária, observando-

se a vinculação desses, deu-se única e exclusivamente amo as movimentações da Parceria. 

3- A conciliação entre débitos/créditos na conta bancária e os documentos de despesas permitem comprovar a 

movimentação específica dos recursos. 

4- Todas as despesas estão respaldadas pelos comprovantes apresentados e devidamente identificados, bem 

como a sua respectiva liquidação. 

5- A documentação comprobatória da realização das despesas está apresentada em via original e revestida das 

formalidades legais. 

6- Há existência de compatibilidade entre o que foi efetivamente realizado e as especificações ajustadas no Plano 

de Trabalho apresentado. 

7- Inexistência de pagamentos sem suporte legal. 

8- RESSALVAS:  Sem ressalvas  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

                 Foram examinados os documentos que deram origem aos elementos constantes deste processo 

de prestação de contas da AMA LITORAL SC em referência, e seus agentes. 

O exame foi e efetuado de acordo com as normas usuais e, consequentemente, inclui análise 

dos documentos de despesa, relatórios, movimentação financeira e periodicidade de aplicação de 

recursos. 

A documentação comprobatória está revestida das formalidades legais. 

Face à análise efetuada, CERTIFICAMOS A REGULARIDADE da presente prestação de contas.                                                 
 

 

DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO  

À vista do exposto, encaminho o presente expediente para deliberação e adoção dos procedimentos 

subsequentes. 
 

 

                          

 

                                                                                                                            11/12/2020  

                                                         Haydée Assanti -  Gestora de Parceria 

Matrícula nº 7.609/1998 -    Decreto 8643/2017 

De  acordo: Ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Chritina Barrichelo 

Gestora do Fundo 
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  ESTADO DE SANTA CATARINA  

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASISTENCIA SOCIAL 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

  

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  

PROCESSO Nº:   

12/12 - 2020 
RELATÓRIO:  

01-28-01-2021 

 

ENTIDADE BENEFICIADA: AMA LITORAL- SC 
  
CNPJ:  

08.825.233/0001-35 
FONE:   
          47- 3264.0244 

ENDEREÇO:   

                Rua 2080, 51 - Centro 

RESPONSÁVEL  

LINO CARLOS FRANZOI 
CPF  

558.923.969-91 

PÁRCERIA PMBC/SEAG Nº  
  

014/2018 PMBC 

FUNDO REPASSADOR Nº  
 

FMAS  

TC 001/2018 
 

VALOR DA PARCELA   
  

  R$ 8.500,00 

PARCELA  
Nº  

12 

REPASSE EM:  

 

17/12/2020 

Recebimento do Processo  
  
  

DOC Nº   DATA:  
  
  

Análise  
  
  

    

Notificação / Diligência  
  
  

    

Tomada de Contas Especial  
  
  

    

Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da  
CDA e cobrança de débito  
  

    

Remessa à Câmara de Vereadores  
  
  

    

Remessa ao Tribunal de Contas  
  
  

    

Remessa ao Departamento de Contabilidade  
  
  

    

Encerramento do Processo  
  
  

    

   



1 / 700



13/01/2021 https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1 2/3

 

Extrato conta corrente
G331131002793650011 

13/01/2021 10:06:48

Cliente - Conta atual

Agência 5271-X
Conta corrente 8995-8   SUB SOC AMA LIT FMAS PMBC
Período do
extrato

de 17 / 12 / 2020 até 13 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt.
balancete

Dt.
movimento

Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo

08/12/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C

17/12/2020 0000 14105 874 Transferência Agendada 148.900.000.230.508 8.500,00 C

17/12 1489 230508-9 PMBC FMAS MOVI

17/12/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.520.900.670.215 10,45 D

Cobrança referente a 08/12/2020

17/12/2020 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 883.520.901.938.272 84,00 D 8.405,55 C

Cobrança referente a 10/12/2020

04/01/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 10.401 579,44 D

136 1757 05747723910 TAMYRIS MEES ESPI

04/01/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 10.402 778,05 D

104 3569 06604074935 DAIANE REGINA MOU

04/01/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 10.403 1.358,52 D

033 1242 05029033920 JULIANO AMARAL MA

04/01/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 10.404 1.844,44 D

041 0350 01108982069 REGINA MORO DAL B

04/01/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 880.041.100.169.449 10,45 D

Cobrança referente 04/01/2021

04/01/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 880.041.100.169.450 10,45 D

Cobrança referente 04/01/2021

04/01/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 880.041.100.169.451 10,45 D 3.813,75 C

Cobrança referente 04/01/2021

05/01/2021 5271 99015 870 Transferência recebida 555.271.000.340.494 125,80 C 3.939,55 C

05/01 5271 340494-3 AMA LITORAL SC

06/01/2021 0000 13105 363 Pagto conta telefone 10.601 165,05 D 3.774,50 C

NET SERVICOS

11/01/2021 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 830.111.201.631.234 84,00 D 3.690,50 C

Cobrança referente 11/01/2021

13/01/2021 5271 05271 870 Transferência recebida 555.271.000.340.494 84,00 C

13/01 5271 340494-3 AMA LITORAL SC

13/01/2021 5271 05271 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 11.301 3.774,50 D

237 7223 002486117000152 IDALECIO EDUA

13/01/2021 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------ 

 

 

 

Transação efetuada com sucesso por: JC106572 EDUARDO E FROTA.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: AMA LITORAL SC
CNPJ: 08.825.233/0001-35 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  e  a  inscrições  em  Dívida  Ativa  da  União  (DAU)  junto  à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:07:58 do dia 07/12/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/06/2021.
Código de controle da certidão: 8EFF.F4D0.FAA6.C059
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Nome (razão social): AMA LITORAL SC
CNPJ/CPF: 08.825.233/0001-35
(Solicitante sem inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS/SC)

Esta certidão é válida para o número do CPF ou CNPJ informado pelo solicitante, que não consta da base de dados
da Secretaria de Estado da Fazenda.
O nome e o CPF ou CNPJ informados pelo solicitante devem ser conferidos com a documentação pessoal do
portador.

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado
que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos,
dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão: 210140003431409
Data de emissão: 11/01/2021 10:20:15
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158,
modificado pelo artigo 18 da Lei n
15.510/11.):

12/03/2021

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço:
http://www.sef.sc.gov.br

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 11/01/2021 10:20:18
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N° 1468/2021

Requerente:

Data: 11/01/2021

Código:AMA LITORAL SC 144780

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU
Secretaria da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITO MUNICIPAL

Nome:

Endereço:

Municipio:

CNPJ/CPF: UF:

CEP:

Identificação do Contribuinte

Código: 144780

SC

88339-025

AMA LITORAL SC

RUA SAO PAULO, 470 - ESTADOS

BALNEARIO CAMBORIU

08.825.233/0001-35

Finalidade da Certidão

Finalidade:

Fins Próprios

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome,
relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço
<http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br>.

BALNEARIO CAMBORIU, 11 de janeiro de 2021.

Esta certidão terá Validade pelo período de 90 dias

Código de Controle da Certidão: 20211468

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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04/01/2021 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/listaEmpregadores.jsf 1/1

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 08.825.233/0001-35
Razão Social:AMA LITORAL SC
Endereço: R SAO PAULO 470 / ESTADOS / BALNEARIO CAMBORIU / SC / 88339-025

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:20/12/2020 a 18/01/2021 

Certificação Número: 2020122001474945150931

Informação obtida em 04/01/2021 17:27:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: AMA LITORAL SC (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.825.233/0001-35
Certidão nº: 527249/2021
Expedição: 11/01/2021, às 10:26:52
Validade: 09/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que AMA LITORAL SC (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no
CNPJ sob o nº 08.825.233/0001-35, NÃO CONSTA do Banco Nacional de
Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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                                                                                             AMA LITORAL SC 

                            Associação de Pais e Amigos do Autista 

                   Utilidade Pública Municipal - Lei nº 4977/26/02/2008 

                   Utilidade Pública Estadual - Lei nº 15.642/28/11/2011 

                   Utilidade Pública Federal - Lei nº 2.129/ 27/05/ 2013 

                               CEBAS Portaria Nº62, de 27/05/2005 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Rua São Paulo, n° 470, Bairro Estados - Balneário Camboriú/SC - Fone: (047) 3264 – 0244 

CNPJ: 08.825.233/0001 -35 

E-mail amalitoralsc@hotmail.com – amalitoral.blogspot.com 

 

 

 

 

    

 

 

RELATÓRIO MENSAL 
AMA LITORAL-SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

 

 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEZEMBRO/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Psicossocial AMA Litoral – SC 
DEZEMBRO/2020 
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                                            AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 

Utilidade Pública Municipal - Lei nº 4977/26/02/2008 

Utilidade Pública Estadual - Lei nº 15.642/28/11/2011 

Utilidade Pública Federal - Lei nº 2.129/ 27/05/ 2013 

CEBAS Portaria Nº62, de 27/05/2005 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Rua São Paulo, n° 470, Bairro Estados - Balneário Camboriú/SC - Fone: (047) 3264 – 0244 

CNPJ: 08.825.233/0001 -35 

E-mail amalitoralsc@hotmail.com – amalitoral.blogspot.com 

 

            ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS PARA   

PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E SUAS FAMÍLIAS. 

ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS UNIDADE QUANTIDADE     

PREVISTA 

1 Oficina com usuários acompanhados (anual) Oficina 12 

2 Atendimento individual (semanal) Atendimento 40 

3 Atendimento familiar (mensal) Atendimento 40 

4 Oficina com famílias (anual) Oficina 12 

5 Atividade Comunitária (anual) Atividade 08 

6 Visita e Atendimento Domiciliar (mensal) Domicílio 20 

7 Reunião com Grupos de Usuários dos CRAS 

(anual) 

Grupo 06 

8 Reunião com a Rede Intersetorial (anual) Reunião 06 

9 Atendimento clínico individualizado aos usuários ATENDIMENTO 

REMOTO 

 

94 usuários a partir de 

junho/2020 

10 Atendimento clínico individualizado aos usuários PRESENCIAL 94 usuários a partir de 

junho/2020 

 

  

QUANTIDADE REALIZADA – 1º SEMESTRE DE 2020 

 

 JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO 

1 ------ 02 01 ----- ------- 05 04 

2 214 272 143 228 480 416 1.212 

3 23 55 16 51 40 23 05 

4 ------- 02 08 ----- ------- -------- --------- 

5 ------- 00 ----- ----- ------- -------- --------- 

6 20 20 13 ----- 02 02 -------- 

7 ------- 00 ----- ----- ------- --------- -------- 

8 ------ 02 ----- 02 02 02 03 

9 ------ ------- 116 108 278 1.057 974 
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                                            AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 

Utilidade Pública Municipal - Lei nº 4977/26/02/2008 

Utilidade Pública Estadual - Lei nº 15.642/28/11/2011 

Utilidade Pública Federal - Lei nº 2.129/ 27/05/ 2013 

CEBAS Portaria Nº62, de 27/05/2005 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Rua São Paulo, n° 470, Bairro Estados - Balneário Camboriú/SC - Fone: (047) 3264 – 0244 

CNPJ: 08.825.233/0001 -35 

E-mail amalitoralsc@hotmail.com – amalitoral.blogspot.com 

 

 

 

 

QUANTIDADE REALIZADA – 2º SEMESTRE DE 2020 

 

 AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 

1 01 02 02 04 ------- 

2 2.038 3.699 2.627 2.336 1.146 

3 21 27 25 09 72 

4 01 00 01 01 ------- 

5 01 01 00 00 02 

6 ----------- 07 --------- 
-------- 

------- 

7 ----------- ----------- ---------      ------- ------- 

8 04 04 03 05 02 

9 1.920 3.443 1.945 2.028 984 

10 316 685 682 422 11 
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                                                                                             AMA LITORAL SC 

                            Associação de Pais e Amigos do Autista 

                   Utilidade Pública Municipal - Lei nº 4977/26/02/2008 

                   Utilidade Pública Estadual - Lei nº 15.642/28/11/2011 

                   Utilidade Pública Federal - Lei nº 2.129/ 27/05/ 2013 

                               CEBAS Portaria Nº62, de 27/05/2005 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Rua São Paulo, n° 470, Bairro Estados - Balneário Camboriú/SC - Fone: (047) 3264 – 0244 

CNPJ: 08.825.233/0001 -35 

E-mail amalitoralsc@hotmail.com – amalitoral.blogspot.com 

 

 

 

 

    

 

 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL 
 

 

 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEZEMBRO/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Psicossocial AMA Litoral – SC 
DEZEMBRO/2020 
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                                            AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 

Utilidade Pública Municipal - Lei nº 4977/26/02/2008 

Utilidade Pública Estadual - Lei nº 15.642/28/11/2011 

Utilidade Pública Federal - Lei nº 2.129/ 27/05/ 2013 

CEBAS Portaria Nº62, de 27/05/2005 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Rua São Paulo, nº 470, Bairro dos Estados - Balneário Camboriú/SC - Fone: (047) 3264 – 0244 

CNPJ: 08.825.233/0001 -35 

E-mail amalitoralsc@hotmail.com – amalitoral.com.br 

 

 
 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL 

DEZEMBRO/2020 

 

No mês de DEZEMBRO de 2020 foram realizados:  

 02 - Reunião com a equipe psicossocial, equipe clínica, coordenadora, a fim de 

discutir sobre a continuidade dos atendimentos através de atividades propostas aos 

pais por meio remoto ainda levando em consideração os casos de COVID-19, 

elaboração a organização da equipe para as devolutivas que estão sendo 

realizadas, estudo de casos, entre outros assuntos que são importantes a fim de 

manter a qualidade dos serviços prestados; 

 19 - Atendimentos do Serviço Social, sendo contabilizado o encaminhamento para 

a realização da Carteira do autista, Cadastro da Fundação Catarinense de Educação 

Especial- FCEE, bem como as documentações de cada criança, encaminhamentos, 

conversas informais, reuniões com a família, entre outras, a fim de contribuir na 

garantia dos direitos dos mesmos; 

 70 - atendimento aos pais/responsáveis através do agendamento de horário para 

DEVOLUTIVA referente aos atendimentos ofertados aos usuários ativos no 

decorrer do ano de 2020; 

 26 – atendimento aos pais/responsáveis através do agendamento de horário com 

equipe clínica institucional para orientações e necessidades em geral referente aos 

atendimentos prestados aos usuários; 

 32 – atendimento e orientação na recepção e via telefone para pais/responsáveis e 

comunidade em geral relacionado aos atendimentos oferecidos e funcionamento 

da instituição; 

 02 – agendamento de horário para atendimento psicológico individualizado -  

Psicossocial da Institucional – destinado a família dos usuários; 

 04 – atendimento aos pais/responsáveis através do agendamento de consulta, 

requisição de receita e laudos médicos para usuários em atendimento com a 
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Associação de Pais e Amigos do Autista 

Utilidade Pública Municipal - Lei nº 4977/26/02/2008 

Utilidade Pública Estadual - Lei nº 15.642/28/11/2011 

Utilidade Pública Federal - Lei nº 2.129/ 27/05/ 2013 

CEBAS Portaria Nº62, de 27/05/2005 
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_____________________________________________________________________________________ 

Rua São Paulo, nº 470, Bairro dos Estados - Balneário Camboriú/SC - Fone: (047) 3264 – 0244 

CNPJ: 08.825.233/0001 -35 

E-mail amalitoralsc@hotmail.com – amalitoral.com.br 

 

 
 

médica institucional, aquisição de receitas e laudo médico a se realizar no dia 16  

de dezembro de 2020; 

 02 – atendimento á comunidade através do cadastro de novos usuários que agora 

aguardam na fila de espera para avaliação/atendimento na instituição; 

 05 – atendimento psicoterápico individualizado; 

 984 – atendimento aos usuários e aos pais/responsáveis através do atendimento 

ONLINE e envio de atividades através de meios REMOTOS (Plataforma Google 

Suíte) para serem desenvolvidas em casa de forma a dar continuidade ao 

tratamento de nossos atendidos. 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psicossocial AMA Litoral-SC 

DEZEMBRO/2020 
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Associação de Pais e Amigos do Autista 

Utilidade Pública Municipal - Lei nº 4977/26/02/2008 

Utilidade Pública Estadual - Lei nº 15.642/28/11/2011 

Utilidade Pública Federal - Lei nº 2.129/ 27/05/ 2013 

CEBAS Portaria Nº62, de 27/05/2005 
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Rua São Paulo, nº 470, Bairro dos Estados - Balneário Camboriú/SC - Fone: (047) 3264 – 0244 

CNPJ: 08.825.233/0001 -35 

E-mail amalitoralsc@hotmail.com – amalitoral.blogspot.com 

 

AGENDA DR. LUIS FERNANDO MEDEIROS 

(Médico Psiquiatra) 

 

DATA: 16/12/2020 (quarta-feira) 

 

CONSULTAS 

                                                     

Renovação de receitas. 
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 08h30 – Jean C. de Camargo 

 09h00 – João Batista B. de Oliveira 

 09h30 – Felipe Gabriel da Silva 

 10h00 – Amanda S. Chernicoski 
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ATENDIMENTO INDIVIDUAL 

CADASTRO NOVOS USUÁRIOS – FILA DE ESPERA INSTITUCIONAL 

 

 DEZEMBRO/2020 

 

 Usuário: VICENTE BONIATI DE MATOS 

Data Nascimento: 12/06/2012 

Nome da mãe: MÔNICA BONIATI 

Data do cadastro na instituição: 01/12/2020 

_______________________________________________________________________________________________ 

 Usuário: VALENTINA BREITEMBACH 

Data Nascimento: 15/07/2015 

Nome da mãe: GISELE ALMEIDA BREITEMBACH 

Data do cadastro na instituição: 02/12/2020 

_______________________________________________________________________________________________ 
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ATENDIMENTO FAMILIAR 
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ATENDIMENTO FAMILIAR 

 

Justificativa 

 

         A equipe psicossocial juntamente a equipe clínica realizaram no mês de dezembro de 

2020 as devolutivas aos familiares dos usuários na instituição com o objetivo de 

relatar/explicar sobre os objetivos traçados durante o ano para o atendimento presencial e 

on-line dos usuários, evoluções, orientações, intervenções e participação nas atividades 

propostas pelos profissionais em cada área do conhecimento, bem como a participação da 

família nos atendimentos psicossocial, grupos de pais e encaminhamentos realizados. 

        A devolutiva é um momento muito importante para a condução e planejamento do 

atendimento e suas demandas a fim de que o trabalho seja norteado junto a família. Este é o 

momento em que a família e profissionais da equipe clínica e psicossocial possam juntos 

refletir sobre o que já foi trabalhado com o usuário e planejar questões necessárias para o 

próximo período e também durante o período de férias. 

        Devido a este momento de devolutivas no mês de dezembro com planejamento prévio, 

os atendimentos familiares deram-se então desta forma, diferenciando-se dos demais 

períodos do ano. 

 

  

Equipe Psicossocial AMA Litoral-SC. 
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ATENDIMENTO FAMILIAR 
 

 

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 

 

 

De 01/12/2020 à 18/12/2020 

 

 Atendimento psicológico individual ás famílias. 

 

 

 

 

 02/12 

 

 Atendimento com mãe do usuário Lucas N. C..: Realizado atendimento da 

progenitora do usuário no sentido de escutar as demandas emergentes e trabalhar a 

organização familiar. Relata grande cansaço e dificuldade em lidar com o usuário, pois 

não tem com quem compartilhar as tarefas diárias já que são apenas os dois (progenitora 

e usuário) que compartilham o mesmo lar. 

 

 

 

 

 09/12 

 

 Atendimento com mãe do usuário Daniel O. N. G: Realizado o atendimento de ambos 

progenitores do usuário afim de trabalhar a organização familiar bem como os ganhos de 

autonomia que o usuário vêm experimentando nas últimas semanas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Psicossocial AMA Litoral-SC 
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ATENDIMENTO FAMILIAR 

 

DEVOLUTIVAS REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 

Atendimento aos Pais e/ou Responsáveis através da DEVOLUTIVA referente aos 

atendimentos clínicos realizados junto aos usuários da instituição no decorrer do ano de 

2020. (Equipe Clínica Institucional) 

 

 01/12/2020 

 

 Devolutiva ao responsáveis pela usuária Benjamim T. da Costa; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário João Gabriel R. Ferreira; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Gabriel S. de Souza; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Samuel S de Souza; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Lino Carlos F. Junior; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Gabriel Schallenberger de Souza; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Pedro Henrique B. do Amaral. 
 

 02/12/2020 

 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário William D. Sanabria; 

 Devolutiva ao responsáveis pela usuária Joyce M. Pereira; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Victor H. Vaz; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Vinicius R. Motta; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Nátaly M. Reichardt; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Soraya C. A. da Rosa; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Daniel N. Gonçalves; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Max J. Vicente. 
 

 03/12/2020 

 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Gabriel A. de Oliveira; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Matheus S. Amandio; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Bernardo R. Portnoi; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário José Eduardo de O. da Costa; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Paulo Alfredo W. Vasconcellos; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Renan de Castro. 
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 04/12/2020 

 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Lucas Eduardo V. Donelles; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Henrique Brillinger; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Daniel Victor P. Pereira; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Gabriel Luiz P. Andrade; 

 Devolutiva ao responsáveis pela usuária Isabella Couto; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Miguel dos S. A. Nogueira; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Eliezer C. P. L. Serapião; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Jean C. de Camargo. 

 

 

 07/12/2020 

 

 Devolutiva ao responsáveis pela usuária Emanuel G. Buzzo; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Anthony M. e Silva; 

 Devolutiva ao responsáveis pela usuária Alana G. Silveira; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Daniel Agostinho M. Victorero; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Leonardo T. C. Martins. 
 

 

 08/12/2020 

 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Gustavo Antônio de S. Manske; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Antônio Miguel L. F. de Paula; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Ênio Costa Napp; 

 Devolutiva ao responsáveis pela usuária Sofia T. do Amaral; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Pedro Y. Biscaia; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Lauro M. P. Junior; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Paulo Henrique K. Arruda; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Davi C. Rocha. 

 

 

 10/12/2020 

 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Fábio H. Molinari; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Joaquim de A. Junior; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Guilherme B. Grisard; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Thales M. dos S. Avila; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Álvaro F. de P. da Silva; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Gabriel Z. Borges; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Daniel de S. Nunes. 

 

59 / 700



                                            AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 

Utilidade Pública Municipal - Lei nº 4977/26/02/2008 

Utilidade Pública Estadual - Lei nº 15.642/28/11/2011 

Utilidade Pública Federal - Lei nº 2.129/ 27/05/ 2013 

CEBAS Portaria Nº62, de 27/05/2005 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Rua São Paulo, nº 470, Bairro dos Estados - Balneário Camboriú/SC - Fone: (047) 3264 – 0244 

CNPJ: 08.825.233/0001 -35 

E-mail amalitoralsc@hotmail.com – amalitoral.com.br 

 

 

 11/12/2020 

 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Andriel Henrique C. N. Rodrigues; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Felipe Felix; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Hector Augusto F. Machado; 

 Devolutiva ao responsáveis pela usuária Aradia Mazia B. de Alexandri; 
 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Arthur J. C. Bertolo; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Gabriel P. Prim; 

 

 

 14/12/2020 

 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Noah S. Matos; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Davi B. Severo; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Lorenzo Stein; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Davi A. Almeida; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Efraim H. S. Pereira; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Miguel A. S. Sanches; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Brayan H. dos Santos. 

 
 

 15/12/2020 

 

 Devolutiva ao responsáveis pela usuária Cassiane S. R. Perri; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Edie L. de Carvalho; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Isabelli P. Lima; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Diogo C. Casa; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Kalel A, Ferreira; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Martina M. Heneberg. 

 

 

 16/12/2020 

 

 Devolutiva ao responsáveis pela usuária Liv A. Carvalho; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Miguel F. Ferraz; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Amanda S. Chernikoski; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Gabriel Rodrigo D. Morosov; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Gustavo K. Barichelo; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário D’Alessandro D. Minuto; 

 Devolutiva ao responsáveis pelo usuário Adriel Goulart; 

 Devolutiva ao responsáveis pela usuária Gabriela Kreisch. 
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ATIVIDADE COMUNITÁRIA 
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ATIVIDADE COMUNITÁRIA 
 

 

DIA: 08/12//2020 

HORÁRIO: 19h30minutos 

Atividade: Live solidária Rádio Menina FM – arrecadação cestas básicas para entidades. 

 

No dia 08 de dezembro de 2020, foi realizada a parceria com a rádio menina a fim de fazer 

uma live solidária musical, no intuito de arrecadar cestas básicas para as famílias atendidas, como 

forma de levar um natal mais solidário para as mesmas. Salienta-se que as doações recebidas serão 

entregues no dia 17 de dezembro para as famílias.  

Através da live, além da arrecadação das cestas básicas, foi possível divulgar o trabalho 

desenvolvido pela AMA Litoral em prol das pessoas com Transtorno do Espectro Autismo, por ser 

a única instituição do município em referência na questão do autismo.   

Desse modo, através desse momentos a instituição vai tendo mais visibilidade bem como 

mostrar para a comunidade o nosso trabalho. 

           
Live solidária musical – arrecadação de cestas básicas  

     Parceria com a rádio menina  

          Dezembro 2020 
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ATIVIDADE COMUNITÁRIA 
 

 

DIA: 17/12//2020 

HORÁRIO: 08h ás 17h 30min 

Atividade: Entrega de presentes de natal e cestas básicas para as famílias atendidas 

 

No dia 17 de dezembro de 2020, foi um dia especial a qual os profissionais foram até a 

residência de todos os atendidos levar o presente de natal e entrega das cestas básicas para as 

famílias dos usuários atendidos pela instituição.  

Realizamos anteriormente a este dia, a elaboração e confecção do Cartão de Natal, 

embalagem dos presentes, separação e embalagem das cestas básicas e toda a confecção dos 

biscoitos a serem entregues junto aos presentes, tudo confeccionado com muito carinho para cada 

atendido, como uma forma de demonstrar quanto cada um é especial na vida da família AMA 

Litoral.  

 

 

    

 

 

 

 

 

Equipe AMA Litoral na 

 Produção dos biscoitos 

            de Natal  
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Árvore de natal com os presentes dos atendidos – AMA litoral 2020 

Assim encerramos mais esse ano com a atividade comunitária, a qual foi possível levar a 

alegria para cada criança, adolescente, adulto e suas famílias, através de um pequeno mimo de 

coração, uma lembrança da equipe AMA Litoral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Alguns dos Integrantes da equipe AMA Litoral-SC  

                                                         DEZEMBRO 2020 
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REUNIÃO COM A REDE INTERSETORIAL 
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REUNIÃO COM A REDE INTERSETORIAL 

 

DATA: 01/12/2020 

HORÁRIO: 09 HORAS 

LOCAL: via Skype – vídeo conferência 

 

 No dia 01 de dezembro de 2020, ás 09 horas realizou-se via Skype, a reunião ordinária do 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA. Salienta-se que a AMA 

Litoral está participando a fim de discutir e contribuir sobre a política da Criança e do Adolescente.  

 

Segue a pauta que foi discutida em reunião:  

PAUTA: 

Pauta 01: Aprovação da Ata n°560; 

Pauta 02: Leitura dos Ofícios Expedidos e Documentos Recebidos; 

Pauta 03: Solicitação referente ao pedido de aditivo da Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais – APAE; 

Pauta 04: Solicitação referente a adequação do Plano de Trabalho do Núcleo Assistencial 

Humberto de Campos – NAHC; 

Pauta 05: Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e de Proteção Social de Crianças e 

Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência; 

Pauta 06: Recesso das Organizações da Sociedade Civil – OSC's; 

Pauta 07: Comissão de Política de Atendimento dos Direitos – Projetos: Análise de projetos para 

renovação de Inscrição das seguintes ONG's: Associação Lar Maternal Bom Pastor, Núcleo 

Assistencial Humberto de Campos – NAHC, Associação de Proteção, Acolhimento e Inclusão 

Social – PAIS e Grupo de Estudos e Apoio a Adoção Anjos da Vida; 

Pauta 08: Assuntos Gerais. 

Equipe psicossocial  
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REUNIÃO COM A REDE INTERSETORIAL 

 

DATA: 15/12/2020 

HORÁRIO: 09 HORAS 

LOCAL: via Skype – vídeo conferência 

 

 No dia 15 de dezembro de 2020, ás 09 horas realizou-se via Skype, a reunião ordinária do 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA. Salienta-se que a AMA 

Litoral está participando a fim de discutir e contribuir sobre a política da Criança e do Adolescente.  

Neste dia realizou-se a discussão sobre os projetos, documentos e atuação, bem como a questão do 

recesso de final de ano. Realizando assim o encerramento das atividades do ano de 2020.  

 

 

 

Equipe psicossocial  

AMA Litoral SC 
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OFCINA COM USUÁRIOS ACOMPANHADOS 

 

No mês de dezembro do presente ano, não houve oficina com os usuários 

acompanhados, visto a questão do aumento no número de casos do COVID 19 em 

Balneário Camboriú SC. Assim, como uma forma de prevenção, foram suspensas a 

oficina com adolescentes e jovens como forma de proteção de todos. A qual continuou-

se realizando o apoio através de orientações online a atividades na plataforma Google 

Suíte..  

 

Responsáveis pela execução da oficina:  

 

 

Cátia Cristiane Purnhagen Franzoi 

      (pedagoga e coordenadora) 

 

 

 

 

 

 

Maristela Imianowsky Kolaga 

   (Professora de Artes) 
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OFICINA COM FAMÍLIAS  

 

 

          No mês de DEZEMBRO de 2020, não foram realizadas oficina com as famílias, a 

fim de evitar aglomeração, devido o aumento no número de casos de COVID 19 em 

Balneário Camboriú, a qual continuou-se dando o apoio necessário bem como orientações 

devidas aos nossos atendidos. 
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REUNIÃO COM OS USUÁRIOS ACOMPANHADOS DO CRAS 

 

 

No plano de trabalho estavam previstas as reuniões com os usuários dos CRAS, 

porém devido a pandemia do COVID 19, os profissionais do CRAS, informaram que os 

grupos não estão ocorrendo devido a pandemia, não tendo data prevista de retorno.  

Nesse sentido, assim que retornarem as atividades e os grupos do referido serviço, 

a equipe psicossocial da AMA Litoral estará reagendando as reuniões/participação nos 

grupos, a fim de orientar as famílias referente a questão do autismo.  
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VISITA E ATENDIMENTO DOMICILIAR 

 

No mês de dezembro 2020 não foram realizadas visitas domiciliares como forma 

de prevenção a todos, onde optamos por suspender estas visitas devido ao aumento 

no número de casos de COVID 19 em Balneário Camboriú, bem como para não 

colocar os demais atendidos e os profissionais da AMA em risco de vida.  
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ATENDIMENTO INDIVIDUAL 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES CLÍNICAS 

Atendimento Remotos e Individuais 
 

 

 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEZEMBRO/2020 
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ATENDIMENTO INDIVIDUAL 

Prontuário de Atendimento Individual (semanal) – DEZEMBRO/2020 

Usuário: Amanda S. Chernicoski 

 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola 

     Data                                  Assunto 

02/12/2020 

Atendimento presencial: Realizamos algumas atividades da 

plataforma. Amanda se apresenta bastante ansiosa, faz as 

atividades sem entusiasmo. Reforçado sobre a importância da 

participação e interação para melhora do desenvolvimento. 

Trabalhado ansiedade, autopercepção e autocontrole. 

09/12/2020 

Atendimento presencial: Realizada escuta terapeuta. 

Conversamos sobre empatia, se colocar no lugar do outro. 

Trabalhamos autopercepção e autocontrole.  

16/12/2020 

Atendimento presencial: Realizado fechamento/devolutiva dos 

atendimentos presenciais neste ano. Abordado sobre o 

desenvolvimento da Amanda e a evolução conquistada. Orientado 

sobre férias e retorno da instituição/terapia.  

 
 
 
 
 

 

 

____________________________________ 

Tamyres Mees Espindola 

Psicóloga AMA Litoral-SC 
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ATENDIMENTO INDIVIDUAL 

Prontuário de Atendimento Individual (semanal) – DEZEMBRO/2020 

Usuário: Gustavo K. Barichelo 

 

Profissional: Psicólogo Juliano Amaral Mattos 

     Data                                  Assunto 

 
 

02/12/2020 

Foram trabalhados aspectos relacionados a sua vida 

profissional, dando ênfase à dedicação necessária para 

atingir os resultados esperados. 

 
 

12/12/2020 

Atendimento realizado com o usuário focado nas questões 

profissionais já que o mesmo tem manifestado muito 

interesse em desenvolver sua carreira profissional ligada ao 

esporte.  
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 

Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos 

Estados 

Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 - 0244 

 

RELATÓRIO MENSAL – DEZEMBRO/2020 

Fonoaudióloga Amanda Teixeira Crescêncio 

 

 

Usuário: Lorenzo Stein 

Data Nascimento:  27/08/2012 

Mês: Dezembro/2020 

Profissional: Fonoaudióloga Amanda Teixeira Crescêncio 

 

 

Data   

 Entre o dia 01/12/2020 ao dia 18/12/2020 foi realizado as devolutivas 

da equipe para as famílias.  

02/12/2020 Objetivos: Estimular a atenção sustentada. Promover o gosto e hábito 

pela leitura. Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica. 

Promover momentos de interação entre educando e família.  

Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da história 

O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto, 

ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 

Objetivos: Reconhecimento das cores, coordenação motora fina, viso 

motora, e organização espacial.  

Estratégia: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de pareamento 

das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, palitos de picolé 

e tinta guache. Após confeccionar o material iremos iniciar nossa 

atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor 

do palito na caixa de ovo. PENDENTE 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 

natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de natal, agradecendo 

as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 

um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar 

ao novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção 

encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, 

parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que 

o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo 

Terapêutico 

 

Desenvolver a funcionalidade da comunicação, aumentar o 

vocabulário. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 

Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos 

Estados 

Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

 

Usuário: Willian Rodrigues Domingues Sanabria 

Data Nascimento: 26/07/2013 

Mês: Dezembro /2020 

Profissional: Fonoaudióloga Amanda Teixeira Crescêncio 

 

 

Data   

 Entre o dia 01/12/2020 ao dia 18/12/2020 foi realizado as devolutivas da 

equipe para as famílias. 

02/12/2020 Objetivos: Estimular a atenção sustentada; Promover o gosto e habito 

pela leitura; Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; 

Promover momentos de interação entre educando e família.  

Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da história 

O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir 

a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. PENDENTE 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 

Objetivos: Reconhecimento das cores, coordenação motora fina, viso 

motora, e organização espacial.  

Estratégia: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de pareamento 

das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, palitos de picolé e 

tinta guache. Após confeccionar o material iremos iniciar nossa 

atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor 

do palito na caixa de ovo. PENDENTE 

16/12/2020  Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 

natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de natal, agradecendo 

as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 

um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar 

ao novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção 

encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, 

parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que 

o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas.  

Objetivo 

Terapêutico 

 

Desenvolver a funcionalidade da comunicação, aumentar o vocabulário. 

Aumentar entonação da voz. 
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Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos 

Estados 

Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 – 0244 

 

Relatório Mensal 

 

Usuário: Benjamin Tobias da Costa  

Data Nascimento: 01/08/2014 

Mês: Dezembro /2020 

Profissional: Fonoaudióloga Amanda Teixeira Crescêncio 

 

 

Data   

 Entre o dia 01/12/2020 ao dia 18/12/2020 foi realizado as devolutivas da 

equipe  para as famílias. 

02/12/2020 Objetivos: Estimular a atenção sustentada; Promover o gosto e habito 

pela leitura; Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; Promover 

momentos de interação entre educando e família.  

Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da história 

O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir 

a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. PENDENTE 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 

Objetivos: Reconhecimento das cores, coordenação motora fina, viso 

motora, e organização espacial.  

Estratégia: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de pareamento 

das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, palitos de picolé e 

tinta guache. Após confeccionar o material iremos iniciar nossa 

atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor 

do palito na caixa de ovo. PENDENTE 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 

natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de natal, agradecendo 

as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um 

ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao 

novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção 

encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, 

parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que 

o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo 

Terapêutico 

 

Trabalhar narrativa e habilidades de comunicação 

Estimular concentração e memória.  
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Associação de Pais e Amigos do Autista 

Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos 

Estados 

Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 – 0244 

 

Relatório Mensal 

 

Usuário: Matheus Sthumer Amandio 

Data Nascimento: 06/01/2015 

Mês: Dezembro /2020 

Profissional: Fonoaudióloga Amanda Teixeira Crescêncio 

 

 

Data   

 Entre o dia 01/12/2020 ao dia 18/12/2020 foi realizado as devolutivas 

da equipe para as famílias. 

02/12/2020 Vídeo: origami do cachorro  

Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 

coordenação motora fina e a oralidade. 

Estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. Atividade: No vídeo 

o passo a passo de como fazer o origami do cachorro e após a criança 

deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma história para o seu 

cachorro. PENDENTE 

09/12/2020 Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 

coordenação motora fina e a oralidade. 

Estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 

Atividade: no vídeo o passo a passo de como fazer o origami do 

barquinho e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e 

criar uma história com o seu barquinho de papel. Poderá utilizar uma 

bacia, recipiente com água para brincar e assim usar a imaginação e 

criar uma história. PENDENTE 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 

natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de natal, agradecendo 

as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 

um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar 

ao novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção 

encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, 

parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que 

o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivos Estabelecer vínculo terapêutico e avaliar aspectos fonoaudiológicos. 
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Associação de Pais e Amigos do Autista 

Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos 

Estados 

Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 – 0244 

 

Relatório Mensal 

 

Usuário: Gabriel Luiz Pereira Andrade 

Data Nascimento: 21/02/2015 

Mês: Dezembro /2020 

Profissional: Fonoaudióloga Amanda Teixeira Crescêncio 

 

 

 

Data   

 Entre o dia 01/12/2020 ao dia 18/12/2020 foi realizado as devolutivas 

da equipe  para as famílias. 

02/12/2020 Vídeo: origami do cachorro  

Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 

coordenação motora fina e a oralidade. 

Estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. Atividade: No vídeo 

o passo a passo de como fazer o origami do cachorro e após a criança 

deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma história para o seu 

cachorro. PENDENTE 

09/12/2020 Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 

coordenação motora fina e a oralidade. 

Estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 

Atividade: no vídeo o passo a passo de como fazer o origami do 

barquinho e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação 

e criar uma história com o seu barquinho de papel. Poderá utilizar 

uma bacia, recipiente com água para brincar e assim usar a 

imaginação e criar uma história. PENDENTE 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 

natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de natal, agradecendo 

as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 

um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar 

ao novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção 

encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, 

parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que 

o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo 

Terapêutico 

 

Avaliar aspectos fonoaudiológicos. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 

 

Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos 

Estados 

Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 – 0244 

 

Relatório Mensal 

 

Usuário: Andriel Henrique Cremonte Nantes 

Data Nascimento: 08/05/2017 

Mês: Dezembro/2020 

Profissional: Fonoaudióloga Amanda Teixeira Crescêncio 

 

 

Data   

 Entre o dia 01/12/2020 ao dia 18/12/2020 foi realizado as devolutivas 

da equipe para as famílias. 

02/12/2020 Vídeo: origami do cachorro  

Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 

coordenação motora fina e a oralidade. 

Estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. Atividade: No vídeo 

o passo a passo de como fazer o origami do cachorro e após a criança 

deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma história para o seu 

cachorro. PENDENTE 

09/12/2020 Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 

coordenação motora fina e a oralidade. 

Estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 

Atividade: no vídeo o passo a passo de como fazer o origami do 

barquinho e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação 

e criar uma história com o seu barquinho de papel. Poderá utilizar 

uma bacia, recipiente com água para brincar e assim usar a 

imaginação e criar uma história. PENDENTE 

16/12/2020  Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 

natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de natal, agradecendo 

as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 

um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar 

ao novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção 

encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, 

parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que 

o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo 

Terapêutico 

Aumentar vocabulário e promover funcionalidade da comunicação. 
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Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos 

Estados 

Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 – 0244 

 

Relatório Mensal 

 

Usuário: Ênio Costa Napp 

Data Nascimento: 09/08/2016 

Mês: Dezembro /2020 

Profissional: Fonoaudióloga Amanda Teixeira Crescêncio 

 

 

Data   

 Entre o dia 01/12/2020 ao dia 18/12/2020 foi realizado as devolutivas 

da equipe  para as famílias. 

02/12/2020 Vídeo: origami do cachorro  

Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 

coordenação motora fina e a oralidade. 

Estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. Atividade: No vídeo 

o passo a passo de como fazer o origami do cachorro e após a criança 

deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma história para o seu 

cachorro. PENDENTE 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 

Objetivos: Reconhecimento das cores, coordenação motora fina, viso 

motora, e organização espacial.  

Estratégia: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de pareamento 

das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, palitos de picolé 

e tinta guache. Após confeccionar o material iremos iniciar nossa 

atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor 

do palito na caixa de ovo. PENDENTE 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 

natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de natal, agradecendo 

as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 

um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar 

ao novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção 

encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, 

parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que 

o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo 

Terapêutico 

 

Aumentar vocabulário e promover funcionalidade da comunicação. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 

 

Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos 

Estados 

Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 – 0244 

 

Relatório Mensal 

 

Usuário: Noah Sosa Matos 

Data Nascimento: 28/07/2015 

Mês: Novembro /2020 

Profissional: Fonoaudióloga Amanda Teixeira Crescêncio 

 

 

Data   

 Entre o dia 01/12/2020 ao dia 18/12/2020 foi realizado as devolutivas 

da equipe  para as famílias. 

02/12/2020 Vídeo: origami do cachorro  

Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 

coordenação motora fina e a oralidade. 

Estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. Atividade: No vídeo 

o passo a passo de como fazer o origami do cachorro e após a criança 

deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma história para o seu 

cachorro. REALIZADO 

09/12/2020 Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 

coordenação motora fina e a oralidade. 

Estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 

Atividade: no vídeo o passo a passo de como fazer o origami do 

barquinho e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e 

criar uma história com o seu barquinho de papel. Poderá utilizar uma 

bacia, recipiente com água para brincar e assim usar a imaginação e 

criar uma história. PENDENTE 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 

natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de natal, agradecendo 

as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 

um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar 

ao novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção 

encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, 

parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que 

o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivos Aumentar vocabulário e promover funcionalidade da comunicação. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 

 

Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos 

Estados 

Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 – 0244 

 

Relatório Mensal 

 

Usuário: Antônio Miguel Leal de Paula 

Data Nascimento: 28/06/2017 

Mês: Dezembro /2020 

Profissional: Fonoaudióloga Amanda Teixeira Crescêncio 

 

 

Data   

 Entre o dia 01/12/2020 ao dia 18/12/2020 foi realizado as devolutivas 

da equipe  para as famílias. 

02/12/2020 Vídeo: origami do cachorro  

Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 

coordenação motora fina e a oralidade. 

Estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. Atividade: No vídeo 

o passo a passo de como fazer o origami do cachorro e após a criança 

deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma história para o seu 

cachorro. PENDENTE 

09/12/2020 Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 

coordenação motora fina e a oralidade. 

Estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 

Atividade: no vídeo o passo a passo de como fazer o origami do 

barquinho e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação 

e criar uma história com o seu barquinho de papel. Poderá utilizar 

uma bacia, recipiente com água para brincar e assim usar a 

imaginação e criar uma história. PENDENTE 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 

natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de natal, agradecendo 

as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 

um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar 

ao novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção 

encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, 

parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que 

o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo 

terapêutico: 

Estabelecer vínculo terapêutico e avaliar aspectos fonoaudiológicos. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 

 

Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos 

Estados 

Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 – 0244 

 

Relatório Mensal 

 

Usuário: Amora Cecília Veit da Silva 

Data Nascimento: 02/12/2016 

Mês: Dezembro /2020 

Profissional: Fonoaudióloga Amanda Teixeira Crescêncio 

 

 

Data   

 Entre o dia 01/12/2020 ao dia 18/12/2020 foi realizado as devolutivas 

da equipe  para as famílias. 

02/12/2020 Vídeo: origami do cachorro  

Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 

coordenação motora fina e a oralidade. 

Estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. Atividade: No vídeo 

o passo a passo de como fazer o origami do cachorro e após a criança 

deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma história para o seu 

cachorro. PENDENTE 

09/12/2020 Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 

coordenação motora fina e a oralidade. 

Estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 

Atividade: no vídeo o passo a passo de como fazer o origami do 

barquinho e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação 

e criar uma história com o seu barquinho de papel. Poderá utilizar 

uma bacia, recipiente com água para brincar e assim usar a 

imaginação e criar uma história. PENDENTE 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 

natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de natal, agradecendo 

as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 

um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar 

ao novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção 

encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, 

parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que 

o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo 

Terapêutico 

 

Estabelecer vínculo terapêutico e avaliar aspectos fonoaudiológicos. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 

 

Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos 

Estados 

Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 – 0244 

 

Relatório Mensal 

 

Usuário: Henrique Brillinger 

Data Nascimento: 22/09/2016  

Mês: Dezembro /2020 

Profissional: Fonoaudióloga Amanda Teixeira Crescêncio 

 

 

Data   

 Entre o dia 01/12/2020 ao dia 18/12/2020 foi realizado as devolutivas 

da equipe  para as famílias. 

02/12/2020  Vídeo: origami do cachorro  

Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 

coordenação motora fina e a oralidade. 

Estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. Atividade: No vídeo 

o passo a passo de como fazer o origami do cachorro e após a criança 

deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma história para o seu 

cachorro. PENDENTE 

09/12/2020 Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 

coordenação motora fina e a oralidade. 

Estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 

Atividade: no vídeo o passo a passo de como fazer o origami do 

barquinho e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação 

e criar uma história com o seu barquinho de papel. Poderá utilizar 

uma bacia, recipiente com água para brincar e assim usar a 

imaginação e criar uma história. PENDENTE 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 

natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de natal, agradecendo 

as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 

um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar 

ao novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção 

encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, 

parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que 

o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo 

Terapêutico 

Aumentar vocabulário e promover funcionalidade da comunicação. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 

 

Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos 

Estados 

Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

 Usuário: Joaquim de Almeida Nunes   

Data Nascimento: 31/12/2014 

Mês: Dezembro/2020 

Profissional: Fonoaudióloga Amanda Teixeira Crescêncio 

 

Data   

 Entre o dia 01/12/2020 ao dia 18/12/2020 foi realizado as devolutivas 

da equipe  para as famílias. 

02/12/2020 Objetivos: Estimular a atenção sustentada; Promover o gosto e habito 

pela leitura; Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; 

Promover momentos de interação entre educando e família.  

Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da 

história O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado 

junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 

Objetivos: Reconhecimento das cores, coordenação motora fina, viso 

motora, e organização espacial.  

Estratégia: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de pareamento 

das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, palitos de picolé 

e tinta guache. Após confeccionar o material iremos iniciar nossa 

atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor 

do palito na caixa de ovo. PENDENTE 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 

natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de natal, agradecendo 

as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 

um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar 

ao novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção 

encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, 

parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que 

o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo 

Terapêutico 

Aumentar funcionalidade da comunicação. Trabalhar narrativa. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 

 

Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos 

Estados 

Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

 

Usuário: Thales Miguel dos Santos Ávila Lopes  

Data Nascimento: 18/05/2014 

Mês: Dezembro/2020 

Profissional: Fonoaudióloga Amanda Teixeira Crescêncio 

 

Data   

 Entre o dia 01/12/2020 ao dia 18/12/2020 foi realizado as devolutivas 

da equipe  para as famílias. 

02/12/2020 Objetivos: Estimular a atenção sustentada; Promover o gosto e habito 

pela leitura; Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; 

Promover momentos de interação entre educando e família.  

Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da 

história O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado 

junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 

Objetivos: Reconhecimento das cores, coordenação motora fina, viso 

motora, e organização espacial.  

Estratégia: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de pareamento 

das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, palitos de picolé 

e tinta guache. Após confeccionar o material iremos iniciar nossa 

atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor 

do palito na caixa de ovo. PENDENTE 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 

natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de natal, agradecendo 

as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 

um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar 

ao novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção 

encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, 

parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que 

o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo 

Terapêutico 

Avaliar aspectos fonoaudiológicos, ampliar o sistema de organização 

fonoaudiológico e aumentar a funcionalidade de comunicação.  
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 

 

Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos 

Estados 

Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

 

Usuário: Liv Agatha Carvalho 

Data Nascimento: 19/06/2017 

Mês: Dezembro/2020 

Profissional: Fonoaudióloga Amanda Teixeira Crescêncio 

 

 

Data   

 Entre o dia 01/12/2020 ao dia 18/12/2020 foi realizado as devolutivas 

da equipe para as famílias. 

02/12/2020 Vídeo: origami do cachorro  

Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 

coordenação motora fina e a oralidade. 

Estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. Atividade: No vídeo 

o passo a passo de como fazer o origami do cachorro e após a criança 

deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma história para o seu 

cachorro. PENDENTE 

09/12/2020 Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 

coordenação motora fina e a oralidade. 

Estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 

Atividade: no vídeo o passo a passo de como fazer o origami do 

barquinho e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação 

e criar uma história com o seu barquinho de papel. Poderá utilizar 

uma bacia, recipiente com água para brincar e assim usar a 

imaginação e criar uma história. PENDENTE 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 

natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de natal, agradecendo 

as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 

um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar 

ao novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção 

encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, 

parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que 

o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo 

Terapêutico 

Aumentar vocabulário, funcionalidade da comunicação e a expressão 

verbal e gestual. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário: Guilherme Bonifácio Grisard 

Data Nascimento: 13/05/2006 

Mês: Dezembro/2020 

Profissional: Fonoaudióloga Amanda Teixeira Crescêncio 
 

 
Data   

 Entre o dia 01/12/2020 ao dia 18/12/2020 foi realizado as devolutivas 

da equipe para as famílias. 

02/12/2020 Vídeo: Calendário de Fim de Ano. 

Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do Ano. 

Fazer uma contagem regressiva até o Natal. 

Tolerar certas frustrações e ter paciência.  

Realizar esta atividade em família. PENDENTE 

09/12/2020 Vídeo: Cartão das Emoções.  

Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 

rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 

Estratégia: Criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando uma 

mensagem diferente. Expressando através de seus sentimentos. 

Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis de 

escrever, canetinha. PENDENTE 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 

natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de natal, agradecendo 

as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 

um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar 

ao novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção 

encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, 

parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que 

o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo 

Terapêutico 

 

Aumentar a funcionalidade da comunicação. 

Estimular a compreensão e a expressão verbal. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário: Arádia Mazia Barreiros de Alexandri  

Data Nascimento: 04/03/2015 

Mês: Dezembro /2020 

Profissional: Fonoaudióloga Amanda Teixeira Crescêncio 
 

 

Data   

 Entre o dia 01/12/2020 ao dia 18/12/2020 foi realizado as devolutivas 

da equipe para as famílias. 

02/12/2020 Vídeo: origami do cachorro  

Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 

coordenação motora fina e a oralidade. 

Estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. Atividade: No 

vídeo o passo a passo de como fazer o origami do cachorro e após a 

criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma história 

para o seu cachorro. PENDENTE 

09/12/2020 Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 

coordenação motora fina e a oralidade. 

Estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 

Atividade: no vídeo o passo a passo de como fazer o origami do 

barquinho e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e 

criar uma história com o seu barquinho de papel. Poderá utilizar uma 

bacia, recipiente com água para brincar e assim usar a imaginação e 

criar uma história. PENDENTE 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 

natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de natal, agradecendo 

as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 

um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar 

ao novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção 

encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, 

parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que 

o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo 

Terapêutico 

Estabelecer vínculo terapêutico e avaliar aspectos fonoaudiológicos. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário: Erik Nathan da Silva 

Data Nascimento: 06/06/2012 

Mês: Dezembro /2020 

Profissional: Fonoaudióloga Amanda Teixeira Crescêncio 
 

 

Data   

 Entre o dia 01/12/2020 ao dia 18/12/2020 foi realizado as devolutivas 

da equipe para as famílias. 

02/12/2020  Objetivos: Estimular a atenção sustentada; Promover o gosto e habito 

pela leitura; Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; 

Promover momentos de interação entre educando e família.  

Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da 

história O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado 

junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 

Objetivos: Reconhecimento das cores, coordenação motora fina, viso 

motora, e organização espacial.  

Estratégia: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de pareamento 

das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, palitos de picolé e 

tinta guache. Após confeccionar o material iremos iniciar nossa 

atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor 

do palito na caixa de ovo. PENDENTE 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 

natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de natal, agradecendo 

as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 

um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar 

ao novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção 

encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, 

parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que 

o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivos Aumentar a funcionalidade da comunicação. 

Suprimir os distúrbios fonológicos.  
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 

Relatório Mensal 
 

Usuário: D’Alessandro Dias Minuto 

Data Nascimento: 20/04/2010 

Mês: Dezembro /2020 

Profissional: Fonoaudióloga Amanda Teixeira Crescêncio 

 

 

Data   

 Entre o dia 01/12/2020 ao dia 18/12/2020 foi realizado as devolutivas 

da equipe para as famílias. 

02/12/2020 Objetivos: Estimular a atenção sustentada; Promover o gosto e habito 

pela leitura; Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; 

Promover momentos de interação entre educando e família.  

Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da 

história O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado 

junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 

Objetivos: Reconhecimento das cores, coordenação motora fina, viso 

motora, e organização espacial.  

Estratégia: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de pareamento 

das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, palitos de picolé e 

tinta guache. Após confeccionar o material iremos iniciar nossa 

atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor 

do palito na caixa de ovo. PENDENTE 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 

natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de natal, agradecendo 

as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 

um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar 

ao novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção 

encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, 

parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que 

o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo 

terapêutico: 

Estabelecer vínculo terapêutico e avaliar aspectos fonoaudiológicos. 
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Associação de Pais e Amigos do 
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Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
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Fone: (047) 3264 – 0244 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário: Diogo Couvados Casa 

Data Nascimento: 15/12/2011 

Mês: Dezembro /2020 

Profissional: Fonoaudióloga Amanda Teixeira Crescêncio 
 

 
Data   

 Entre o dia 01/12/2020 ao dia 18/12/2020 foi realizado as devolutivas 

da equipe para as famílias. 

02/12/2020 Objetivos: Estimular a atenção sustentada; Promover o gosto e habito 

pela leitura; Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; 

Promover momentos de interação entre educando e família.  

Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da 

história O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado 

junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 

Objetivos: Reconhecimento das cores, coordenação motora fina, viso 

motora, e organização espacial.  

Estratégia: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de pareamento 

das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, palitos de picolé 

e tinta guache. Após confeccionar o material iremos iniciar nossa 

atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor 

do palito na caixa de ovo. PENDENTE 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 

natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de natal, agradecendo 

as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 

um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar 

ao novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção 

encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, 

parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que 

o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo 

Terapêutico 

Estabelecer vínculo terapêutico e avaliar aspectos fonoaudiológicos. 

Aumentar a funcionalidade da comunicação. 

Estimular a compreensão e a expressão verbal. 
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RELATÓRIO MENSAL – DEZEMBRO/2020 
Educadora Física Daiany Sartori Volpin 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: Alana Godoy Silveira 
Data Nascimento: 08/11/2006 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

01/12 à 18/12 Equipe terapêutica em devolutivas.  

02/12/20 

Atividade: Calendário de Fim de Ano. 
Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do 
Ano; Fazer uma contagem regressiva até o Natal; Tolerar certas 
frustrações e ter paciência; Realizar esta atividade em família. 
Materiais: Cartolina verde, EVA ou papéis coloridos, régua, cola, 
tesoura, lápis, canetão preto, cola glitter e um imã. 
Desenvolvimento: Recortar um triângulo medindo 48 cm de altura, 
por 40 cm de base. Isso será seu Pinheiro. Você também poderá 
recortar uma estrela, um vaso e um laço para decorá-lo depois. A 
cartela com as imagens por dia, segue em anexo. Estas também 
serão recortadas e dispostas no seu pinheiro. Com o calendário 
pronto, você irá pendurá-lo numa superfície de metal e colocar o 
imã em cada dia respectivo, assim sucessivamente até chegar o 
Natal. Cabe lembrar que respeitamos seu credo religioso. Caso 
você não utilize estes símbolos natalinos em seu dia a dia, pode 
fazer outro formato de calendário, para aguardar o fim do ano. 
Sugestões: Formas geométricas, personagens, Coração, entre 
outros... Ao invés de colocar desenhos natalinos, poderá escrever 
os números que representem os dias até o fim do ano. Utilizar o imã 
da mesma forma para marcá-los. 
RESPOSTA: PENDENTE 

09/12/20 

Atividade: Cartão das Emoções 
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em 
sua rotina; Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: Papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, 
lápis de escrever e canetinha. 
Desenvolvimento: Criar seu próprio cartão de Fim de Ano, 
deixando uma mensagem diferente. Expressando através de seus 
sentimentos. 
RESPOSTA: PENDENTE 
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16/12/20 

Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo 
ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos 
e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 
muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivos 
 

- Habilidades motoras básicas de locomoção, manipulação e 
estabilização (caminhar, correr, saltar, saltitar, arremessar/lançar, 
recepcionar/agarrar, rebater, chutar, equilibrar, flexionar, agachar, 
rolar, etc.); 
- Coordenação motora ampla (fina e grossa); 
- Socialização, criatividade e autonomia; 
- Esquema corporal;  
- Estruturação espacial;  
- Orientação temporal; 
- Lateralidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106 / 700



 

 

Daiany Sartori Volpin 

Educadora Física AMA Litoral-SC 

 

 

AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Davi Costa Rocha 
Data Nascimento: 26/03/2015 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

01/12 à 18/12 Equipe terapêutica em devolutivas. 

02/12/20 

Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; 
Promover o gosto e habito pela leitura; 
Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; 
Promover momentos de interação entre educando e família. 
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da 
história "O sanduíche da Maricota", onde vamos acessar o link 
enviado junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso 
sanduíche. 
RESPOSTA: PENDENTE 

09/12/20 

Atividade: Pareamento das cores com palitos 
Objetivos: Reconhecimento das cores; Coordenação motora fina 
e viso motora; Organização espacial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material 
iremos iniciar nossa atividade. O educando deve pegar um palito e 
realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 
RESPOSTA: PENDENTE 

16/12/20 

Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo 
ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos 
e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 
muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivos 
 

- Habilidades motoras básicas de locomoção, manipulação e 
estabilização (caminhar, correr, saltar, saltitar, arremessar/lançar, 
recepcionar/agarrar, rebater, chutar, equilibrar, flexionar, agachar, 
rolar, etc.); 
- Coordenação motora ampla (fina e grossa); 
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- Socialização, criatividade e autonomia; 
- Esquema corporal; 
- Estruturação espacial; 
- Orientação temporal; 
- Lateralidade. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Paulo Alfredo Watanuki Vasconcellos 
Data Nascimento: 24/01/2009 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

01/12 à 18/12 Equipe terapêutica em devolutivas. 

02/12/20 

Atividade: Calendário de Fim de Ano. 
Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do 
Ano; Fazer uma contagem regressiva até o Natal; Tolerar certas 
frustrações e ter paciência; Realizar esta atividade em família. 
Materiais: Cartolina verde, EVA ou papéis coloridos, régua, cola, 
tesoura, lápis, canetão preto, cola glitter e um imã. 
Desenvolvimento: Recortar um triângulo medindo 48 cm de altura, 
por 40 cm de base. Isso será seu Pinheiro. Você também poderá 
recortar uma estrela, um vaso e um laço para decorá-lo depois. A 
cartela com as imagens por dia, segue em anexo. Estas também 
serão recortadas e dispostas no seu pinheiro. Com o calendário 
pronto, você irá pendurá-lo numa superfície de metal e colocar o 
imã em cada dia respectivo, assim sucessivamente até chegar o 
Natal. Cabe lembrar que respeitamos seu credo religioso. Caso 
você não utilize estes símbolos natalinos em seu dia a dia, pode 
fazer outro formato de calendário, para aguardar o fim do ano. 
Sugestões: Formas geométricas, personagens, Coração, entre 
outros... Ao invés de colocar desenhos natalinos, poderá escrever 
os números que representem os dias até o fim do ano. Utilizar o imã 
da mesma forma para marcá-los. 
RESPOSTA: REALIZADO 

09/12/20 

Atividade: Cartão das Emoções 
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em 
sua rotina; Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: Papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, 
lápis de escrever e canetinha. 
Desenvolvimento: Criar seu próprio cartão de Fim de Ano, 
deixando uma mensagem diferente. Expressando através de seus 
sentimentos. 
RESPOSTA: PENDENTE 

16/12/20 

Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo 
ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
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diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos 
e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 
muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivos 
 

- Habilidades motoras básicas de locomoção, manipulação e 
estabilização (caminhar, correr, saltar, saltitar, arremessar/lançar, 
recepcionar/agarrar, rebater, chutar, equilibrar, flexionar, agachar, 
rolar, etc.); 
- Coordenação motora ampla (fina e grossa); 
- Socialização, criatividade e autonomia; 
- Esquema corporal; 
- Estruturação espacial; 
- Orientação temporal; 
- Lateralidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 / 700



 

 

Daiany Sartori Volpin 

Educadora Física AMA Litoral-SC 

 

 

AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Cassiane Saula Ribeiro Perri 
Data Nascimento: 23/01/2009 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

 

Data  

01/12 à 18/12 Equipe terapêutica em devolutivas. 

02/12/20 

Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; 
Promover o gosto e habito pela leitura; 
Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; 
Promover momentos de interação entre educando e família. 
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da 
história "O sanduíche da Maricota", onde vamos acessar o link 
enviado junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso 
sanduíche. 
RESPOSTA: PENDENTE 

09/12/20 

Atividade: Pareamento das cores com palitos 
Objetivos: Reconhecimento das cores; Coordenação motora fina 
e viso motora; Organização espacial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material 
iremos iniciar nossa atividade. O educando deve pegar um palito e 
realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 
RESPOSTA: PENDENTE 

16/12/20 

Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo 
ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos 
e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 
muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivos 
 

- Habilidades motoras básicas de locomoção, manipulação e 
estabilização (caminhar, correr, saltar, saltitar, arremessar/lançar, 
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recepcionar/agarrar, rebater, chutar, equilibrar, flexionar, agachar, 
rolar, etc.); 
- Coordenação motora ampla (fina e grossa); 
- Socialização, criatividade e autonomia; 
- Esquema corporal; 
- Estruturação espacial; 
- Orientação temporal; 
- Lateralidade. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Brayan Henrique dos Santos 
Data Nascimento: 03/02/2017 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

01/12 à 18/12 Equipe terapêutica em devolutivas. 

02/12/20 

Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; 
Promover o gosto e habito pela leitura; 
Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; 
Promover momentos de interação entre educando e família. 
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da 
história "O sanduíche da Maricota", onde vamos acessar o link 
enviado junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso 
sanduíche. 
RESPOSTA: PENDENTE 

09/12/20 

Atividade: Pareamento das cores com palitos 
Objetivos: Reconhecimento das cores; Coordenação motora fina 
e viso motora; Organização espacial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material 
iremos iniciar nossa atividade. O educando deve pegar um palito e 
realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 
RESPOSTA: PENDENTE 

16/12/20 

Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo 
ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos 
e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 
muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 
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Objetivos 
 

- Habilidades motoras básicas de locomoção, manipulação e 
estabilização (caminhar, correr, saltar, saltitar, arremessar/lançar, 
recepcionar/agarrar, rebater, chutar, equilibrar, flexionar, agachar, 
rolar, etc.); 
- Coordenação motora ampla (fina e grossa); 
- Socialização, criatividade e autonomia; 
- Esquema corporal; 
- Estruturação espacial; 
- Orientação temporal; 
- Lateralidade. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Daniel de Sena Nunes 
Data Nascimento: 12/07/2015 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

01/12 à 18/12 Equipe terapêutica em devolutivas. 

02/12/20 

Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; 
Promover o gosto e habito pela leitura; 
Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; 
Promover momentos de interação entre educando e família. 
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da 
história "O sanduíche da Maricota", onde vamos acessar o link 
enviado junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso 
sanduíche. 
RESPOSTA: REALIZADO 

09/12/20 

Atividade: Pareamento das cores com palitos 
Objetivos: Reconhecimento das cores; Coordenação motora fina 
e viso motora; Organização espacial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material 
iremos iniciar nossa atividade. O educando deve pegar um palito e 
realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 
RESPOSTA: PENDENTE 

16/12/20 

Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo 
ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos 
e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 
muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivos 
 

- Habilidades motoras básicas de locomoção, manipulação e 
estabilização (caminhar, correr, saltar, saltitar, arremessar/lançar, 
recepcionar/agarrar, rebater, chutar, equilibrar, flexionar, agachar, 
rolar, etc.); 
- Coordenação motora ampla (fina e grossa); 
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- Socialização, criatividade e autonomia; 
- Esquema corporal; 
- Estruturação espacial; 
- Orientação temporal; 
- Lateralidade. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Paulo Henrique Kock Arruda 
Data Nascimento: 30/07/2013 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

01/12 à 18/12 Equipe terapêutica em devolutivas. 

02/12/20 

Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; 
Promover o gosto e habito pela leitura; 
Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; 
Promover momentos de interação entre educando e família. 
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da 
história "O sanduíche da Maricota", onde vamos acessar o link 
enviado junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso 
sanduíche. 
RESPOSTA: PENDENTE 

09/12/20 

Atividade: Pareamento das cores com palitos 
Objetivos: Reconhecimento das cores; Coordenação motora fina 
e viso motora; Organização espacial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material 
iremos iniciar nossa atividade. O educando deve pegar um palito e 
realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 
RESPOSTA: PENDENTE 

16/12/20 

Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo 
ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos 
e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 
muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivos 
 

- Habilidades motoras básicas de locomoção, manipulação e 
estabilização (caminhar, correr, saltar, saltitar, arremessar/lançar, 
recepcionar/agarrar, rebater, chutar, equilibrar, flexionar, agachar, 
rolar, etc.); 
- Coordenação motora ampla (fina e grossa); 
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- Socialização, criatividade e autonomia; 
- Esquema corporal; 
- Estruturação espacial; 
- Orientação temporal; 
- Lateralidade. 

 

 

AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Efraim Henrique dos Santos Pereira 
Data Nascimento: 07/06/2014 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

01/12 à 18/12 Equipe terapêutica em devolutivas. 

02/12/20 

Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; 
Promover o gosto e habito pela leitura; 
Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; 
Promover momentos de interação entre educando e família. 
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da 
história "O sanduíche da Maricota", onde vamos acessar o link 
enviado junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso 
sanduíche. 
RESPOSTA: PENDENTE 

09/12/20 

Atividade: Pareamento das cores com palitos 
Objetivos: Reconhecimento das cores; Coordenação motora fina 
e viso motora; Organização espacial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material 
iremos iniciar nossa atividade. O educando deve pegar um palito e 
realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 
RESPOSTA: PENDENTE 

16/12/20 

Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo 
ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos 
e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
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tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 
muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivos 
 

- Habilidades motoras básicas de locomoção, manipulação e 
estabilização (caminhar, correr, saltar, saltitar, arremessar/lançar, 
recepcionar/agarrar, rebater, chutar, equilibrar, flexionar, agachar, 
rolar, etc.); 
- Coordenação motora ampla (fina e grossa); 
- Socialização, criatividade e autonomia; 
- Esquema corporal; 
- Estruturação espacial; 
- Orientação temporal; 
- Lateralidade. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Adriel Goulart 
Data Nascimento: 10/03/2013 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

01/12 à 18/12 Equipe terapêutica em devolutivas. 

02/12/20 

Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; 
Promover o gosto e habito pela leitura; 
Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; 
Promover momentos de interação entre educando e família. 
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da 
história "O sanduíche da Maricota", onde vamos acessar o link 
enviado junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso 
sanduíche. 
RESPOSTA: PENDENTE 

09/12/20 

Atividade: Pareamento das cores com palitos 
Objetivos: Reconhecimento das cores; Coordenação motora fina 
e viso motora; Organização espacial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material 
iremos iniciar nossa atividade. O educando deve pegar um palito e 
realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 
RESPOSTA: PENDENTE 

16/12/20 

Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo 
ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos 
e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 
muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivos 
 

- Habilidades motoras básicas de locomoção, manipulação e 
estabilização (caminhar, correr, saltar, saltitar, arremessar/lançar, 
recepcionar/agarrar, rebater, chutar, equilibrar, flexionar, agachar, 
rolar, etc.); 
- Coordenação motora ampla (fina e grossa); 

120 / 700



 

 

Daiany Sartori Volpin 

Educadora Física AMA Litoral-SC 

 

- Socialização, criatividade e autonomia; 
- Esquema corporal; 
- Estruturação espacial; 
- Orientação temporal; 
- Lateralidade. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Alvaro Felipe de Paula Silva 
Data Nascimento: 21/08/2014 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

01/12 à 18/12 Equipe terapêutica em devolutivas. 

02/12/20 

Atividade: Origami do cachorro  
Objetivos: Estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/Estratégia: Papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Desenvolvimento: No vídeo enviado foi explicado passo a passo 
de como fazer o origami do cachorro e após a criança deverá usar 
sua criatividade, imaginação e criar uma história para o seu 
cachorro. 
RESPOSTA: PENDENTE 

09/12/20 

Atividade: Origami meu barquinho de papel 
Objetivos: Estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/Estratégia: Papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Desenvolvimento: No vídeo enviado foi explicado passo a passo 
de como fazer o origami do barquinho e após a criança deverá usar 
sua criatividade, imaginação e criar uma história com o seu 
barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, recipiente com água 
para brincar e assim usar a imaginação e criar uma história. 
RESPOSTA: PENDENTE 

16/12/20 

Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo 
ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos 
e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 
muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivos 
 

- Habilidades motoras básicas de locomoção, manipulação e 
estabilização (caminhar, correr, saltar, saltitar, arremessar/lançar, 
recepcionar/agarrar, rebater, chutar, equilibrar, flexionar, agachar, 
rolar, etc.); 
- Coordenação motora ampla (fina e grossa); 
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- Socialização, criatividade e autonomia; 
- Esquema corporal; 
- Estruturação espacial; 
- Orientação temporal; 
- Lateralidade. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Miguel Antonio Santos Sanches 
Data Nascimento: 27/10/2012 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

01/12 à 18/12 Equipe terapêutica em devolutivas. 

02/12/20 

Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; 
Promover o gosto e habito pela leitura; 
Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; 
Promover momentos de interação entre educando e família. 
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da 
história "O sanduíche da Maricota", onde vamos acessar o link 
enviado junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso 
sanduíche. 
RESPOSTA: PENDENTE 

09/12/20 

Atividade: Pareamento das cores com palitos 
Objetivos: Reconhecimento das cores; Coordenação motora fina 
e viso motora; Organização espacial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material 
iremos iniciar nossa atividade. O educando deve pegar um palito e 
realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 
RESPOSTA: PENDENTE 

16/12/20 

Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo 
ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos 
e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 
muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivos 

- Habilidades motoras básicas de locomoção, manipulação e 
estabilização (caminhar, correr, saltar, saltitar, arremessar/lançar, 
recepcionar/agarrar, rebater, chutar, equilibrar, flexionar, agachar, 
rolar, etc.); 
- Coordenação motora ampla (fina e grossa); 
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- Socialização, criatividade e autonomia; 
- Esquema corporal; 
- Estruturação espacial; 
- Orientação temporal; 
- Lateralidade. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Gabriel Fernandes Prim 
Data Nascimento: 08/05/2016 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

01/12 à 18/12 Equipe terapêutica em devolutivas. 

02/12/20 

Atividade: Origami do cachorro  
Objetivos: Estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/Estratégia: Papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Desenvolvimento: No vídeo enviado foi explicado passo a passo 
de como fazer o origami do cachorro e após a criança deverá usar 
sua criatividade, imaginação e criar uma história para o seu 
cachorro. 
RESPOSTA: PENDENTE 

09/12/20 

Atividade: Origami meu barquinho de papel 
Objetivos: Estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/Estratégia: Papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Desenvolvimento: No vídeo enviado foi explicado passo a passo 
de como fazer o origami do barquinho e após a criança deverá usar 
sua criatividade, imaginação e criar uma história com o seu 
barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, recipiente com água 
para brincar e assim usar a imaginação e criar uma história. 
RESPOSTA: PENDENTE 

16/12/20 

Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo 
ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos 
e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 
muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivos 
 

- Habilidades motoras básicas de locomoção, manipulação e 
estabilização (caminhar, correr, saltar, saltitar, arremessar/lançar, 
recepcionar/agarrar, rebater, chutar, equilibrar, flexionar, agachar, 
rolar, etc.); 
- Coordenação motora ampla (fina e grossa); 

126 / 700



 

 

Daiany Sartori Volpin 

Educadora Física AMA Litoral-SC 

 

- Socialização, criatividade e autonomia; 
- Esquema corporal; 
- Estruturação espacial; 
- Orientação temporal; 
- Lateralidade. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Aiken Arthur Ribeiro Novaes 
Data Nascimento: 10/11/13 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

01/12 à 18/12 Equipe terapêutica em devolutivas. 

02/12/20 

Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; 
Promover o gosto e habito pela leitura; 
Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; 
Promover momentos de interação entre educando e família. 
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da 
história "O sanduíche da Maricota", onde vamos acessar o link 
enviado junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso 
sanduíche. 
RESPOSTA: PENDENTE 

09/12/20 

Atividade: Pareamento das cores com palitos 
Objetivos: Reconhecimento das cores; Coordenação motora fina 
e viso motora; Organização espacial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material 
iremos iniciar nossa atividade. O educando deve pegar um palito e 
realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 
RESPOSTA: PENDENTE 

16/12/20 

Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo 
ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos 
e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 
muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivos 
 

- Habilidades motoras básicas de locomoção, manipulação e 
estabilização (caminhar, correr, saltar, saltitar, arremessar/lançar, 
recepcionar/agarrar, rebater, chutar, equilibrar, flexionar, agachar, 
rolar, etc.); 
- Coordenação motora ampla (fina e grossa); 

128 / 700



 

 

Daiany Sartori Volpin 

Educadora Física AMA Litoral-SC 

 

- Socialização, criatividade e autonomia; 
- Esquema corporal; 
- Estruturação espacial; 
- Orientação temporal; 
- Lateralidade. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Lauro Marcos Pipper Júnior 
Data Nascimento: 06/11/2009 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

01/12 à 18/12 Equipe terapêutica em devolutivas. 

02/12/20 

Atividade: Calendário de Fim de Ano. 
Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do 
Ano; Fazer uma contagem regressiva até o Natal; Tolerar certas 
frustrações e ter paciência; Realizar esta atividade em família. 
Materiais: Cartolina verde, EVA ou papéis coloridos, régua, cola, 
tesoura, lápis, canetão preto, cola glitter e um imã. 
Desenvolvimento: Recortar um triângulo medindo 48 cm de altura, 
por 40 cm de base. Isso será seu Pinheiro. Você também poderá 
recortar uma estrela, um vaso e um laço para decorá-lo depois. A 
cartela com as imagens por dia, segue em anexo. Estas também 
serão recortadas e dispostas no seu pinheiro. Com o calendário 
pronto, você irá pendurá-lo numa superfície de metal e colocar o 
imã em cada dia respectivo, assim sucessivamente até chegar o 
Natal. Cabe lembrar que respeitamos seu credo religioso. Caso 
você não utilize estes símbolos natalinos em seu dia a dia, pode 
fazer outro formato de calendário, para aguardar o fim do ano. 
Sugestões: Formas geométricas, personagens, Coração, entre 
outros... Ao invés de colocar desenhos natalinos, poderá escrever 
os números que representem os dias até o fim do ano. Utilizar o imã 
da mesma forma para marcá-los. 
RESPOSTA: PENDENTE 

09/12/20 

Atividade: Cartão das Emoções 
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em 
sua rotina; Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: Papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, 
lápis de escrever e canetinha. 
Desenvolvimento: Criar seu próprio cartão de Fim de Ano, 
deixando uma mensagem diferente. Expressando através de seus 
sentimentos. 
RESPOSTA: PENDENTE 

16/12/20 

Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo 
ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
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diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos 
e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 
muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivos 
 

- Habilidades motoras básicas de locomoção, manipulação e 
estabilização (caminhar, correr, saltar, saltitar, arremessar/lançar, 
recepcionar/agarrar, rebater, chutar, equilibrar, flexionar, agachar, 
rolar, etc.); 
- Coordenação motora ampla (fina e grossa); 
- Socialização, criatividade e autonomia; 
- Esquema corporal; 
- Estruturação espacial; 
- Orientação temporal; 
- Lateralidade. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: João Batista Bronzatti 
Data Nascimento: 30/05/2011 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

01/12 à 18/12 Equipe terapêutica em devolutivas. 

02/12/20 

Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; 
Promover o gosto e habito pela leitura; 
Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; 
Promover momentos de interação entre educando e família. 
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da 
história "O sanduíche da Maricota", onde vamos acessar o link 
enviado junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso 
sanduíche. 
RESPOSTA: PENDENTE 

09/12/20 

Atividade: Pareamento das cores com palitos 
Objetivos: Reconhecimento das cores; Coordenação motora fina 
e viso motora; Organização espacial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material 
iremos iniciar nossa atividade. O educando deve pegar um palito e 
realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 
RESPOSTA: PENDENTE 

16/12/20 

Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo 
ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos 
e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 
muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivos 
 

- Habilidades motoras básicas de locomoção, manipulação e 
estabilização (caminhar, correr, saltar, saltitar, arremessar/lançar, 
recepcionar/agarrar, rebater, chutar, equilibrar, flexionar, agachar, 
rolar, etc.); 
- Coordenação motora ampla (fina e grossa); 
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- Socialização, criatividade e autonomia; 
- Esquema corporal; 
- Estruturação espacial; 
- Orientação temporal; 
- Lateralidade. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Eliezer Chaves Paes Landim Serapião 
Data Nascimento: 23/06/2016 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

01/12 à 18/12 Equipe terapêutica em devolutivas. 

02/12/20 

Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; 
Promover o gosto e habito pela leitura; 
Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; 
Promover momentos de interação entre educando e família. 
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da 
história "O sanduíche da Maricota", onde vamos acessar o link 
enviado junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso 
sanduíche. 
RESPOSTA: PENDENTE 

09/12/20 

Atividade: Pareamento das cores com palitos 
Objetivos: Reconhecimento das cores; Coordenação motora fina 
e viso motora; Organização espacial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material 
iremos iniciar nossa atividade. O educando deve pegar um palito e 
realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 
RESPOSTA: PENDENTE 

16/12/20 

Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo 
ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos 
e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 
muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivos 
 

- Habilidades motoras básicas de locomoção, manipulação e 
estabilização (caminhar, correr, saltar, saltitar, arremessar/lançar, 
recepcionar/agarrar, rebater, chutar, equilibrar, flexionar, agachar, 
rolar, etc.); 
- Coordenação motora ampla (fina e grossa); 
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- Socialização, criatividade e autonomia; 
- Esquema corporal; 
- Estruturação espacial; 
- Orientação temporal; 
- Lateralidade. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Igor dos Santos Migliorini 
Data Nascimento: 09/06/2003 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

01/12 à 18/12 Equipe terapêutica em devolutivas. 

02/12/20 

Atividade: Calendário de Fim de Ano. 
Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do 
Ano; Fazer uma contagem regressiva até o Natal; Tolerar certas 
frustrações e ter paciência; Realizar esta atividade em família. 
Materiais: Cartolina verde, EVA ou papéis coloridos, régua, cola, 
tesoura, lápis, canetão preto, cola glitter e um imã. 
Desenvolvimento: Recortar um triângulo medindo 48 cm de altura, 
por 40 cm de base. Isso será seu Pinheiro. Você também poderá 
recortar uma estrela, um vaso e um laço para decorá-lo depois. A 
cartela com as imagens por dia, segue em anexo. Estas também 
serão recortadas e dispostas no seu pinheiro. Com o calendário 
pronto, você irá pendurá-lo numa superfície de metal e colocar o 
imã em cada dia respectivo, assim sucessivamente até chegar o 
Natal. Cabe lembrar que respeitamos seu credo religioso. Caso 
você não utilize estes símbolos natalinos em seu dia a dia, pode 
fazer outro formato de calendário, para aguardar o fim do ano. 
Sugestões: Formas geométricas, personagens, Coração, entre 
outros... Ao invés de colocar desenhos natalinos, poderá escrever 
os números que representem os dias até o fim do ano. Utilizar o imã 
da mesma forma para marcá-los. 
RESPOSTA: PENDENTE 

09/12/20 

Atividade: Cartão das Emoções 
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em 
sua rotina; Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: Papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, 
lápis de escrever e canetinha. 
Desenvolvimento: Criar seu próprio cartão de Fim de Ano, 
deixando uma mensagem diferente. Expressando através de seus 
sentimentos. 
RESPOSTA: PENDENTE 

16/12/20 

Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo 
ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
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diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos 
e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 
muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivos 
 

- Habilidades motoras básicas de locomoção, manipulação e 
estabilização (caminhar, correr, saltar, saltitar, arremessar/lançar, 
recepcionar/agarrar, rebater, chutar, equilibrar, flexionar, agachar, 
rolar, etc.); 
- Coordenação motora ampla (fina e grossa); 
- Socialização, criatividade e autonomia; 
- Esquema corporal; 
- Estruturação espacial; 
- Orientação temporal; 
- Lateralidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

137 / 700



 

 

Daiany Sartori Volpin 

Educadora Física AMA Litoral-SC 

 

 

AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Leonardo Teilor Carodozo Martins 
Data Nascimento: 20/01/2017 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

01/12 à 18/12 Equipe terapêutica em devolutivas. 

02/12/20 

Atividade: Origami do cachorro  
Objetivos: Estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/Estratégia: Papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Desenvolvimento: No vídeo enviado foi explicado passo a passo 
de como fazer o origami do cachorro e após a criança deverá usar 
sua criatividade, imaginação e criar uma história para o seu 
cachorro. 
RESPOSTA: PENDENTE 

09/12/20 

Atividade: Origami meu barquinho de papel 
Objetivos: Estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/Estratégia: Papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Desenvolvimento: No vídeo enviado foi explicado passo a passo 
de como fazer o origami do barquinho e após a criança deverá usar 
sua criatividade, imaginação e criar uma história com o seu 
barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, recipiente com água 
para brincar e assim usar a imaginação e criar uma história. 
RESPOSTA: PENDENTE 

16/12/20 

Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo 
ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos 
e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 
muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivos 
 

- Habilidades motoras básicas de locomoção, manipulação e 
estabilização (caminhar, correr, saltar, saltitar, arremessar/lançar, 
recepcionar/agarrar, rebater, chutar, equilibrar, flexionar, agachar, 
rolar, etc.); 
- Coordenação motora ampla (fina e grossa); 
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- Socialização, criatividade e autonomia; 
- Esquema corporal; 
- Estruturação espacial; 
- Orientação temporal; 
- Lateralidade. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Martina Machado Heineberg 
Data Nascimento: 26/09/2013 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

01/12 à 18/12 Equipe terapêutica em devolutivas. 

02/12/20 

Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; 
Promover o gosto e habito pela leitura; 
Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; 
Promover momentos de interação entre educando e família. 
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da 
história "O sanduíche da Maricota", onde vamos acessar o link 
enviado junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso 
sanduíche. 
RESPOSTA: PENDENTE 

09/12/20 

Atividade: Pareamento das cores com palitos 
Objetivos: Reconhecimento das cores; Coordenação motora fina 
e viso motora; Organização espacial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material 
iremos iniciar nossa atividade. O educando deve pegar um palito e 
realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 
RESPOSTA: PENDENTE 

16/12/20 

Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo 
ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos 
e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 
muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivos 
 

- Habilidades motoras básicas de locomoção, manipulação e 
estabilização (caminhar, correr, saltar, saltitar, arremessar/lançar, 
recepcionar/agarrar, rebater, chutar, equilibrar, flexionar, agachar, 
rolar, etc.); 
- Coordenação motora ampla (fina e grossa); 
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- Socialização, criatividade e autonomia; 
- Esquema corporal; 
- Estruturação espacial; 
- Orientação temporal; 
- Lateralidade. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Arthur José Cavalheiro Bertolo 
Data Nascimento: 11/04/2017 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

01/12 à 18/12 Equipe terapêutica em devolutivas. 

02/12/20 

Atividade: Origami do cachorro  
Objetivos: Estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/Estratégia: Papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Desenvolvimento: No vídeo enviado foi explicado passo a passo 
de como fazer o origami do cachorro e após a criança deverá usar 
sua criatividade, imaginação e criar uma história para o seu 
cachorro. 
RESPOSTA: PENDENTE 

09/12/20 

Atividade: Origami meu barquinho de papel 
Objetivos: Estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/Estratégia: Papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Desenvolvimento: No vídeo enviado foi explicado passo a passo 
de como fazer o origami do barquinho e após a criança deverá usar 
sua criatividade, imaginação e criar uma história com o seu 
barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, recipiente com água 
para brincar e assim usar a imaginação e criar uma história. 
RESPOSTA: PENDENTE 

16/12/20 

Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo 
ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos 
e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 
muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivos 
 

- Habilidades motoras básicas de locomoção, manipulação e 
estabilização (caminhar, correr, saltar, saltitar, arremessar/lançar, 
recepcionar/agarrar, rebater, chutar, equilibrar, flexionar, agachar, 
rolar, etc.); 
- Coordenação motora ampla (fina e grossa); 
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- Socialização, criatividade e autonomia; 
- Esquema corporal; 
- Estruturação espacial; 
- Orientação temporal; 
- Lateralidade. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Jean Fernando de Oliveira Junior 
Data Nascimento: 27/05/2013 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

01/12 à 18/12 Equipe terapêutica em devolutivas. 

02/12/20 

Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; 
Promover o gosto e habito pela leitura; 
Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; 
Promover momentos de interação entre educando e família. 
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da 
história "O sanduíche da Maricota", onde vamos acessar o link 
enviado junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso 
sanduíche. 
RESPOSTA: PENDENTE 

09/12/20 

Atividade: Pareamento das cores com palitos 
Objetivos: Reconhecimento das cores; Coordenação motora fina 
e viso motora; Organização espacial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material 
iremos iniciar nossa atividade. O educando deve pegar um palito e 
realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 
RESPOSTA: PENDENTE 

16/12/20 

Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo 
ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos 
e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 
muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivos 
 

- Habilidades motoras básicas de locomoção, manipulação e 
estabilização (caminhar, correr, saltar, saltitar, arremessar/lançar, 
recepcionar/agarrar, rebater, chutar, equilibrar, flexionar, agachar, 
rolar, etc.); 
- Coordenação motora ampla (fina e grossa); 
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- Socialização, criatividade e autonomia; 
- Esquema corporal; 
- Estruturação espacial; 
- Orientação temporal; 
- Lateralidade. 
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RELATÓRIO MENSAL – DEZEMBRO/2020 
Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: Antônio Miguel Leal 

Data Nascimento: 28/06/2017 

Mês: Dezembro/2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 

 

Data  

01/12/a/18/12 Devolutivas para as famílias. 

02/12/2020 Vídeo: origami do cachorro  
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia : papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Atividade: no vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do 
cachorro e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar 
uma história para o seu cachorro. 

PENDENTE 

09/12/2020 Vídeo: origami meu barquinho de papel 

Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 

Material/estrategia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 

Atividade: no vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do 
barquinho e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar 
uma história com o seu barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, 
recipiente com água para brincar e assim usar a imaginação e criar uma 
história. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano 
de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, 
muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos 
mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo 
ano seja muito abençoado e repleto de conquistas  positivas. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Arthur José Cavalheiro Bertolo 

Data Nascimento: 11/04/2017 

Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 

 

Data  

01/12/a/18/12 Devolutivas para as famílias. 

02/12/2020 Vídeo: origami do cachorro  
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Atividade: no vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do 
cachorro e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar 
uma história para o seu cachorro. 

PENDENTE 

09/12/2020 Vídeo: origami meu barquinho de papel 
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Atividade: no vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do 
barquinho e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e 
criar uma história com o seu barquinho de papel. Poderá utilizar uma 
bacia, recipiente com água para brincar e assim usar a imaginação e criar 
uma história. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 

natal. 

 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo 
as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um 
ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao 
novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção 
encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, 
parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o 
próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas  positivas. 
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Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário:  Aiken Arthur Ribeiro Novaes 
Data Nascimento: 10/11/2013 

Mês: Dezembro /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 

 

 

Data  

01/12/a/18/12 Devolutivas para as famílias. 

02/12/2020 Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; Promover o gosto e habito pela 
leitura ;Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica ;Promover 
momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje ,iremos realizar a atividade da história O 
sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto ,ouvir a 
história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso 
motora; 
Organização espacial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo ,palitos de 
picolé e tinta guache. Apos confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do 
palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 

 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano 
de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, 
muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos 
mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo 
ano seja muito abençoado e repleto de conquistas  positivas. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: Anthony Moeller e Silva 
Data Nascimento:  03/04/2012 

 Mês: Dezembro /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 

 

Data  

01/12/a/18/12 Devolutivas para as famílias. 

02/12/2020 Vídeo: origami do cachorro  
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estrategia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Atividade: no vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do 
cachorro e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar 
uma história para o seu cachorro. 

PENDENTE 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 

Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso 

motora; Organização espacial.  

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 

pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo ,palitos de 

picolé e tinta guache. Apos confeccionar o material iremos iniciar nossa 

atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do 

palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 

 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano 
de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, 
muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos 
mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo 
ano seja muito abençoado e repleto de conquistas  positivas. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Paciente: Adriel Goulart 

Data Nascimento: 10/05/2013 

Mês: Dezembro/2020 

Profissional:  Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 

 
 

Data  

01/12/a/18/12 Devolutivas para as famílias. 

02/12/2020 Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; Promover o gosto e habito pela 
leitura ;Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica ;Promover momentos 
de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje ,iremos realizar a atividade da história O 
sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto ,ouvir a 
história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
Pendente 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 

Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso motora; 

Organização espacial.  

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de pareamento 
das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo ,palitos de picolé e tinta 
guache. Apos confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O 
educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de 
ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 

 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram 
conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas  positivas. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Usuário: Andriel  Henrique Cremont Nantes 

Data Nascimento: 08/05/2017 

Mês: Dezembro /2020 
Profissional:  Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 

Relatório Mensal 
Data  

01/12/a/18/12 Devolutivas para as famílias. 

02/12/2020 Vídeo: origami do cachorro  

Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 

Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 

Atividade: no vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do 
cachorro e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar 
uma história para o seu cachorro. 

PENDENTE 

09/12/2020 Vídeo: origami meu barquinho de papel 
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Atividade: no vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do 
barquinho e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar 
uma história com o seu barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, 
recipiente com água para brincar e assim usar a imaginação e criar uma 
história. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 

 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano 
de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, 
muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos 
mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo 
ano seja muito abençoado e repleto de conquistas  positivas. 

 

 

 

151 / 700



 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário:  Arádia  Mazia Barreiros de Alexandri 
Data Nascimento: 04/03/2015 
Mês: Dezembro /2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

Data  

01/12/a/18/12 Devolutivas para as famílias. 

02/12/2020 Vídeo: origami do cachorro  

Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 

coordenação motora fina e a oralidade. 

Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 

Atividade: no vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do 

cachorro e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar 

uma história para o seu cachorro. 

PENDENTE 

09/12/2020 Vídeo: origami meu barquinho de papel 
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Atividade: no vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do 
barquinho e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar 
uma história com o seu barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, 
recipiente com água para brincar e assim usar a imaginação e criar uma 
história. 
PENDENTE 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 

 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano 
de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, 
muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos 
mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo 
ano seja muito abençoado e repleto de conquistas  positivas. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: Amora Veit 

Data Nascimento: 02/12/2016 

Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 
Data  

01/12/a/18/12 Devolutivas para as famílias. 

02/12/2020 Vídeo: origami do cachorro  
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Atividade: no vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do 
cachorro e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar 
uma história para o seu cachorro. 

PENDENTE 

09/12/2020 Vídeo: origami meu barquinho de papel 

Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 

coordenação motora fina e a oralidade. 

Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 

Atividade: no vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do 

barquinho e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar 

uma história com o seu barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, 

recipiente com água para brincar e assim usar a imaginação e criar uma 

história. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 

natal. 

 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo 

as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um 

ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao 

novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção 

encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, 

parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o 

próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas  positivas. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Brayan Henrique dos Santos 

Data Nascimento: 03/02/2017   
Mês: Dezembro /2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 
 

Data  

01/12/a/18/12 Devolutivas para as famílias. 

02/12/2020 Vídeo: origami do cachorro  
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estrategia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Atividade: no vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do 
cachorro e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar 
uma história para o seu cachorro. 

PENDENTE 

09/12/2020 Vídeo: origami meu barquinho de papel 
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estrategia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Atividade: no vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do 
barquinho e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar 
uma história com o seu barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, 
recipiente com água para brincar e assim usar a imaginação e criar uma 
história. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano 
de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, 
muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos 
mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo 
ano seja muito abençoado e repleto de conquistas  positivas. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário: Benjamim Tobia da Costa 
Data Nascimento: 01/08/2014   

Mês: Dezembro /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 
 

Data  

01/12/a/18/12 Devolutivas para as famílias. 

02/12/2020 Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; Promover o gosto e habito 
pela leitura ;Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica 
;Promover momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje ,iremos realizar a atividade da 
história O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado 
junto ,ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 

Objetivos:Reconhecimento das cores;coordenação motora fina e viso 

motora; 

Organização espacial.  

Desenvolvimento:No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 

pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo 

,palitos de picolé e tinta guache.Apos confeccionar o material iremos 

iniciar nossa atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o 

encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos 
a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas  positivas. 

155 / 700



 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário:  Cassiane Perri 
Data Nascimento:  23/01/2009 

Mês: Dezembro /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

 

Data  

01/12/a/18/12 Devolutivas para as famílias. 

02/12/2020 Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; Promover o gosto e habito pela 
leitura ;Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica ;Promover 
momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje ,iremos realizar a atividade da história O 
sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto ,ouvir a 
história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 

Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso 
motora;Organização espacial.  

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo ,palitos de 
picolé e tinta guache. Apos confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do 
palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 

 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 

famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano 

de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, 

muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos 

mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 

dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo 

ano seja muito abençoado e repleto de conquistas  positivas. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Diogo Couvados Casa 
Data de nascimento:  15/12/2011 
Mês: Dezembro /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 
 
                   

Data  

01/12/a/18/12 Devolutivas para as famílias. 

02/12/2020 Atividade:O sanduíche da Maricota 

Objetivos: Estimular a atenção sustentada; Promover o gosto e habito pela 
leitura ;Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica ;Promover momentos 
de interação entre educando e família.  

Desenvolvimento: No dia de hoje ,iremos realizar a atividade da história O 
sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto ,ouvir a história 
e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram 
conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas  positivas. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário:  Daniel de Sena Nunes 
Data de nascimento: 12/07/2015  

Mês: Dezembro /2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

 
 

Data  

01/12/a/18/12 Devolutivas para as famílias. 

02/12/2020 Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; Promover o gosto e habito pela 
leitura ;Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica ;Promover 
momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje ,iremos realizar a atividade da história O 
sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto ,ouvir a 
história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
REALIZOU 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores;c oordenação motora fina e viso 
motora; 
Organização espacial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo ,palitos de 
picolé e tinta guache. Apos confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do 
palito na caixa de ovo. 
PENDENTE 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano 
de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, 
muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos 
mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo 
ano seja muito abençoado e repleto de conquistas  positivas. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário:  ELIEZER CHAVES PAES LANDIM SERAPIÃO 

Data Nascimento:  23/06/2016 
Mês: Dezembro /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 

 

 

Data  

01/12/a/18/12 Devolutivas para as famílias. 

02/12/2020 Atividade : O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; Promover o gosto e habito pela 
leitura ; Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica ;Promover 
momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje ,iremos realizar a atividade da história O 
sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto ,ouvir a 
história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 

Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso 

motora ; Organização espacial.  

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 

pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo ,palitos de 

picolé e tinta guache. Apos confeccionar o material iremos iniciar nossa 

atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do 

palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano 
de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, 
muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais 
essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito 
abençoado e repleto de conquistas  positivas. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário:  Efraim Henrique dos Santos Pereira 
Data Nascimento:  07/06/2014 
Mês: Dezembro /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 

Data  

01/12/a/18/12 Devolutivas para as famílias. 

02/12/2020 Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; Promover o gosto e habito 
pela leitura; Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; Promover 
momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje ,iremos realizar a atividade da história O 
sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto ,ouvir a 
história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 

Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso 

motora; Organização espacial.  

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 

pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo ,palitos 

de picolé e tinta guache. Apos confeccionar o material iremos iniciar 

nossa atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na 

cor do palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
natal. 
 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo 
as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um 
ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao 
novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção 
encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, 
parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o 
próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas  positivas. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: Erik Nathan da Silva 

Data Nascimento: 06/06/2012 
Mês: Dezembro /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 

 

              

Data  

01/12/a/18/12 Devolutivas para as famílias. 

02/12/2020 Atividade: O sanduíche da Maricota 

Objetivos: Estimular a atenção sustentada; Promover o gosto e habito pela 
leitura ; Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica ;Promover 
momentos de interação entre educando e família.  

Desenvolvimento: No dia de hoje ,iremos realizar a atividade da história O 
sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto ,ouvir a 
história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 

Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso 

motora; Organização espacial.  

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 

pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo ,palitos de 

picolé e tinta guache. Apos confeccionar o material iremos iniciar nossa 

atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do 

palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano 
de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, 
muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos 
mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo 
ano seja muito abençoado e repleto de conquistas  positivas. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: Ênio Napp 

Data Nascimento: 09/08/2016 

Mês: Dezembro /2020 

Profissional: Psicopedagoga   Deise Padoan de Quadros 
 

 

Data  

01/12/a/18/12 Devolutivas para as famílias. 

02/12/2020 Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; Promover o gosto e habito pela 
leitura ;Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica ;Promover 
momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje ,iremos realizar a atividade da história O 
sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto ,ouvir a 
história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso 
motora; 
Organização espacial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo ,palitos de 
picolé e tinta guache . Apos confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do 
palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano 
de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, 
muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos 
mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo 
ano seja muito abençoado e repleto de conquistas  positivas. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: Fernando Gabriel Sprote 

Data Nascimento: 10/03/2007     
Mês: Dezembro /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

 

Data  

01/12/a/18/12 Devolutivas para as famílias. 

02/12/2020 Atividade: O sanduíche da Maricota 

Objetivos: Estimular a atenção sustentada; Promover o gosto e habito pela 
leitura ;Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica ;Promover 
momentos de interação entre educando e família.  

Desenvolvimento: No dia de hoje ,iremos realizar a atividade da história O 
sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto ,ouvir a 
história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano 
de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, 
muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos 
mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo 
ano seja muito abençoado e repleto de conquistas  positivas. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano 
de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, 
muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos 
mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo 
ano seja muito abençoado e repleto de conquistas  positivas. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: Felipe Gabriel da Silva 
Data Nascimento: 02/10/2010  
Mês: Dezembro/2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 

 

 

Data  

01/12/a/18/12 Devolutivas para as famílias. 

02/12/2020 Atividade: O sanduíche da Maricota 

Objetivos: Estimular a atenção sustentada; Promover o gosto e habito pela 
leitura ;Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica ;Promover momentos 
de interação entre educando e família.  

Desenvolvimento: No dia de hoje ,iremos realizar a atividade da história O 
sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto ,ouvir a 
história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso motora; 
Organização espacial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de pareamento 
das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo ,palitos de picolé e tinta 
guache. Apos confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O 
educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa 
de ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram 
conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas  positivas. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: GABRIEL LUIZ PEREIRA ANDRADE 

Data de nascimento: 21/02/2015 

Mês: Dezembro /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

 

Data  

01/12/a/18/12 Devolutivas para as famílias. 

02/12/2020 Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; Promover o gosto e habito pela leitura 
;Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica ;Promover momentos de 
interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje ,iremos realizar a atividade da história O 
sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto ,ouvir a história e 
em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Vídeo: origami meu barquinho de papel 

Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a coordenação 
motora fina e a oralidade. 

Material/estrategia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 

Atividade: no vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do barquinho e 
após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma história com o 
seu barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, recipiente com água para 
brincar e assim usar a imaginação e criar uma história. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas  positivas. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: HENRIQUE BRILLINGER 

Data Nascimento: 22/09/2016  
Mês: Dezembro /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 
 
 

Data  

01/12/a/18/12 Devolutivas para as famílias. 

02/12/2020 Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; Promover o gosto e habito pela 
leitura ;Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica ;Promover 
momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje ,iremos realizar a atividade da história O 
sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto ,ouvir a 
história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso 
motora; 
Organização espacial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo ,palitos 
de picolé e tinta guache. Apos confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do 
palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
natal. 
 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo 
as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um 
ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao 
novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção 
encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, 
parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o 
próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas  positivas. 

 

 

166 / 700



 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: Isabella Couto 
Data Nascimento: 27/08/2012    

Mês: Dezembro /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 
 

Data  

01/12/a/18/12 Devolutivas para as famílias. 

02/12/2020 Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; Promover o gosto e habito pela 
leitura ;Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica ;Promover 
momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje ,iremos realizar a atividade da história O 
sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto ,ouvir a 
história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
REALIZOU 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 

Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso 

motora; 

Organização espacial.  

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 

pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo ,palitos de 

picolé e tinta guache. Apos confeccionar o material iremos iniciar nossa 

atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do 

palito na caixa de ovo. 

REALIZOU 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano 
de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, 
muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos 
mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação 
que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 
muito abençoado e repleto de conquistas  positivas. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: José Eduardo Oliveira da Costa 
Data Nascimento: 11/11/2013 
Mês: Dezembro /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 

 

Data  

01/12/a/18/12 Devolutivas para as famílias. 

02/12/2020 Atividade: O sanduíche da Maricota 

Objetivos: Estimular a atenção sustentada;Promover o gosto e habito pela 
leitura ;Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica ;Promover momentos 
de interação entre educando e família.  

Desenvolvimento: No dia de hoje ,iremos realizar a atividade da história O 
sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto ,ouvir a 
história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

REALIZOU 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso motora; 
Organização espacial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de pareamento 
das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo ,palitos de picolé e tinta 
guache. Apos confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O 
educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de 
ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram 
conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas  positivas. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Jean Fernando de Oliveira Junior 
Data Nascimento: 27/05/2013 

Mês: Dezembro /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 

 

Data  

01/12/a/18/12 Devolutivas para as famílias. 

02/12/2020 Atividade: O sanduíche da Maricota 

Objetivos: Estimular a atenção sustentada; Promover o gosto e habito pela 
leitura ;Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica ;Promover 
momentos de interação entre educando e família.  

Desenvolvimento: No dia de hoje ,iremos realizar a atividade da história O 
sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto ,ouvir a 
história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 

Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso 
motora; Organização espacial.  

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo ,palitos de 
picolé e tinta guache. Apos confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do 
palito na caixa de ovo. 

REALIZOU 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano 
de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, 
muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais 
essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito 
abençoado e repleto de conquistas  positivas. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 

Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA NUNES 
Data Nascimento: 31/12/2014 

Mês: Dezembro /2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 

 
 

Data  

01/12/a/18/12 Devolutivas para as famílias. 

02/12/2020 Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; Promover o gosto e habito pela 
leitura ;Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica ;Promover 
momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje ,iremos realizar a atividade da história O 
sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto ,ouvir a 
história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso 
motora; 
Organização espacial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo ,palitos de 
picolé e tinta guache. Apos confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do 
palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano 
de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, 
muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos 
mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo 
ano seja muito abençoado e repleto de conquistas  positivas. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: JOÃO BATISTA BRONZATTI OLIVEIRA  
Data Nascimento: 05/09/2012 

Mês: Dezembro /2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 
 

 
 

Data  

01/12/a/18/12 Devolutivas para as famílias. 

02/12/2020 Atividade: O sanduíche da Maricota 

Objetivos: Estimular a atenção sustentada; Promover o gosto e habito pela 
leitura ;Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica ;Promover 
momentos de interação entre educando e família.  

Desenvolvimento: No dia de hoje ,iremos realizar a atividade da história O 
sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto ,ouvir a 
história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso 
motora; 
Organização espacial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo ,palitos 
de picolé e tinta guache.Apos confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do 
palito na caixa de ovo. 

] PENDENTE 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano 
de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, 
muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos 
mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo 
ano seja muito abençoado e repleto de conquistas  positivas. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: LIV AGATHA CARVALHO 

Data Nascimento: 23/07/1990 

Mês: Dezembro /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 
 

 
Data  

01/12/a/18/12 Devolutivas para as famílias. 

02/12/2020 Vídeo: origami do cachorro  

Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 

coordenação motora fina e a oralidade. 

Material/estrategia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 

Atividade: no vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do cachorro 

e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma história 

para o seu cachorro. 

PENDENTE 

09/12/2020 Vídeo: origami meu barquinho de papel 

Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 

coordenação motora fina e a oralidade. 

Material/estrategia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 

Atividade: no vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do 

barquinho e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar 

uma história com o seu barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, 

recipiente com água para brincar e assim usar a imaginação e criar uma 

história. 

PENDENTE 
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16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 

 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 

famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 

grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, 

muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais 

essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 

tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito 

abençoado e repleto de conquistas  positivas. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: Lino Carlos Franzoi Junior 

Data Nascimento: 23/07/1990 

Mês: Dezembro /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

 

 

Data  

01/12 a 18/12 Devolutiva para as famílias. 

  Vídeo: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua rotina. 
Vivenciar emoções,  tanto novas como já conhecidas. 
 Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter , lápis de 
escrever, canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando uma 
mensagem diferente. Expressando através de seus sentimentos... 

PENDENTE 

09/12/2020 Vídeo: Calendário de Fim de Ano. 

Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do Ano. 

Fazer uma contagem regressiva até o Natal. 

Tolerar certas frustrações e ter paciência.  

Realizar esta atividade em família. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 

famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano 

de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, 

muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos 

mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 

dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo 

ano seja muito abençoado e repleto de conquistas  positivas. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: Lorenzo Stein 
Data Nascimento:  27/08/2012     

Mês: Dezembro /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

 

Data  

01/12 a 18/12 Devolutiva para as famílias. 

02/12/2020 Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; Promover o gosto e habito pela 
leitura ;Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica ;Promover 
momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje ,iremos realizar a atividade da história O 
sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto ,ouvir a 
história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 

Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso 

motora; Organização espacial.  

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 

pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo ,palitos de 

picolé e tinta guache. Apos confeccionar o material iremos iniciar nossa 

atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do 

palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Vídeo: origami meu barquinho de papel 

Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 

coordenação motora fina e a oralidade. 

Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 

Atividade: no vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do 

barquinho e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar 

uma história com o seu barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, 

recipiente com água para brincar e assim usar a imaginação e criar uma 

história. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: Mathias Becker Niechel 
Data Nascimento:  06/02/2014 

Mês: Dezembro /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

 

Data  

01/12 a 18/12 Devolutiva para as famílias. 

02/12/2020 Vídeo: origami do cachorro  
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Atividade: no vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do cachorro 
e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma história 
para o seu cachorro. 

PENDENTE 

09/12/2020 Vídeo: origami meu barquinho de papel 

Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 

coordenação motora fina e a oralidade. 

Material/estrategia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 

Atividade: no vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do 

barquinho e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar 

uma história com o seu barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, 

recipiente com água para brincar e assim usar a imaginação e criar uma 

história. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 

 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 

famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 

grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, 

muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais 

essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 

tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito 

abençoado e repleto de conquistas  positivas. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

 

Usuário: Miguel Sanches 
Data Nascimento:  27/08/2012     

Mês: Dezembro /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

 

                                            Relatório Mensal 
Data  

01/12 a 18/12 Devolutiva para as famílias. 

02/12/2020 Atividade: O sanduíche da Maricota 

Objetivos: Estimular a atenção sustentada; Promover o gosto e habito pela 

leitura ;Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica ;Promover momentos 

de interação entre educando e família.  

Desenvolvimento: No dia de hoje ,iremos realizar a atividade da história O 

sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto ,ouvir a história 

e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Vídeo: origami meu barquinho de papel 

Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a coordenação 

motora fina e a oralidade. 

Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 

Atividade: no vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do barquinho 

e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma história 

com o seu barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, recipiente com água 

para brincar e assim usar a imaginação e criar uma história. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 

 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 

famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
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grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 

desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 

Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram 

conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 

repleto de conquistas  positivas. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Martina Machado Heineberg 
 Data Nascimento: 26/09/2013 

Mês: Dezembro /2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 
 

 

Data  

01/12 a 18/12 Devolutiva para as famílias. 

02/12/2020 Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; Promover o gosto e habito pela 
leitura ;Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica ;Promover 
momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje ,iremos realizar a atividade da história O 
sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto ,ouvir a 
história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso 
motora; Organização espacial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo ,palitos de 
picolé e tinta guache. Apos confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do 
palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, 
muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais 
essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito 
abençoado e repleto de conquistas  positivas. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: MATHEUS STURMER AMANDIO 
Data Nascimento: 06/01/2015 

Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

 

Data  

01/12 a 18/12 Devolutiva para as famílias. 

02/12/2020 Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; Promover o gosto e habito pela 
leitura ;Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica ;Promover 
momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje ,iremos realizar a atividade da história O 
sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto ,ouvir a 
história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso 
motora; Organização espacial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo ,palitos de 
picolé e tinta guache. Apos confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do 
palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, 
muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais 
essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito 
abençoado e repleto de conquistas  positivas. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: NOAH SOSA MATOS 
Data Nascimento: 28/07/2015 
Mês: Dezembro /2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 
 

Data  

01/12 a 18/12 Devolutiva para as famílias. 

02/12/2020 Vídeo: origami do cachorro  
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Atividade: no vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do 
cachorro e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar 
uma história para o seu cachorro. 
REALIZADO 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso 
motora; Organização espacial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo ,palitos de 
picolé e tinta guache. Apos confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do 
palito na caixa de ovo. 
REALIZADO 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano 
de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, 
muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos 
mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo 
ano seja muito abençoado e repleto de conquistas  positivas. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: Paulo Henrique Kock Arruda 
Data Nascimento: 30/07/2013 

Mês: Dezembro /2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

 

Data  

01/12 a 18/12 Devolutiva para as famílias. 

02/12/2020 Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; Promover o gosto e habito pela 
leitura ;Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica ;Promover 
momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje ,iremos realizar a atividade da história O 
sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto ,ouvir a 
história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso 
motora; Organização espacial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo ,palitos de 
picolé e tinta guache. Apos confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do 
palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano 
de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, 
muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos 
mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação 
que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 
muito abençoado e repleto de conquistas  positivas. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: Pedro Yohan Biscaia  
Data Nascimento: 24/11/2014 

Mês: Dezembro /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

 

 

Data  

01/12 a 18/12 Devolutiva para as famílias. 

02/12/2020 Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; Promover o gosto e habito pela 
leitura ;Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica ;Promover 
momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje ,iremos realizar a atividade da história O 
sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto ,ouvir a 
história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso 
motora; 
Organização espacial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo ,palitos de 
picolé e tinta guache. Apos confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do 
palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 

 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 

famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano 

de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, 

muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos 

mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação 

que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 

muito abençoado e repleto de conquistas  positivas. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Samuel da Silva 

Data Nascimento: 05/12/2014  
Mês: Dezembro/2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 

Data  

01/12 a 18/12 Devolutiva para as famílias. 

02/12/2020 Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; Promover o gosto e habito pela 
leitura ;Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica ;Promover momentos 
de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje ,iremos realizar a atividade da história O 
sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto ,ouvir a 
história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 

Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso motora; 

Organização espacial.  

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de pareamento 

das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo ,palitos de picolé e tinta 

guache. Apos confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O 

educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de 

ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Vídeo: origami meu barquinho de papel 

Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a coordenação 

motora fina e a oralidade. 

Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 

Atividade: no vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do 

barquinho e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma 

história com o seu barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, recipiente 

com água para brincar e assim usar a imaginação e criar uma história. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: SORAYA COATI AMARANTE DA ROSA 

Data Nascimento: 11/04/2011 

Mês: Dezembro /2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

 

Data  

01/12 a 18/12 Devolutiva para as famílias. 

02/12/2020 Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; Promover o gosto e habito pela 
leitura ;Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica ;Promover 
momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje ,iremos realizar a atividade da história O 
sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto ,ouvir a 
história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso 
motora; Organização espacial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo ,palitos de 
picolé e tinta guache. Apos confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do 
palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano 
de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, 
muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais 
essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito 
abençoado e repleto de conquistas  positivas. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: Willian Rodrigues Domingues Sanabria 
Data Nascimento: 26/07/2013      

Mês: Dezembro /2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

 
 
  

Data  

01/12 a 18/12 Devolutiva para as famílias. 

02/12/2020 Atividade: O sanduíche da Maricota 

Objetivos: Estimular a atenção sustentada; Promover o gosto e habito pela 
leitura ;Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica ;Promover 
momentos de interação entre educando e família.  

Desenvolvimento: No dia de hoje ,iremos realizar a atividade da história O 
sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto ,ouvir a 
história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 

Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso 

motora; Organização espacial.  

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 

pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo ,palitos de 

picolé e tinta guache. Apos confeccionar o material iremos iniciar nossa 

atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do 

palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano 
de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, 
muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos 
mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo 
ano seja muito abençoado e repleto de conquistas  positivas. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: THALES MIGUEL DOS SANTOS AVILA LOPES 

Data Nascimento:   18/05/2014 
Mês: Dezembro /2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 
 

 

Data  

01/12 a 18/12 Devolutiva para as famílias. 

02/12/2020 Atividade: O sanduíche da Maricota 

Objetivos: Estimular a atenção sustentada; Promover o gosto e habito pela 

leitura ;Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica ;Promover 

momentos de interação entre educando e família.  

Desenvolvimento: No dia de hoje ,iremos realizar a atividade da história O 

sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto ,ouvir a 

história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 

Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso 

motora; Organização espacial.  

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 

pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo ,palitos de 

picolé e tinta guache. Apos confeccionar o material iremos iniciar nossa 

atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do 

palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 

 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 

famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano 
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de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, 

muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais 

essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 

tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito 

abençoado e repleto de conquistas  positivas. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: Thiago de Castro Moreria Silveira 
Data Nascimento: 27/08/2012    
Mês: Dezembro /2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

 

Data  

01/12 a 18/12 Devolutiva para as famílias. 

02/12/2020 Vídeo: origami do cachorro  

Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 

coordenação motora fina e a oralidade. 

Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 

Atividade: no vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do 

cachorro e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar 

uma história para o seu cachorro. 

PENDENTE 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso 
motora; Organização espacial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo ,palitos de 
picolé e tinta guache. Apos confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do 
palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano 
de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, 
muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos 
mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo 
ano seja muito abençoado e repleto de conquistas  positivas. 
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RELATÓRIO MENSAL – DEZEMBRO/2020 

Professor de Música Iago Bruno Gonçalves 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 

Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Willian Rodrigues Domingues Sanabria  

Mês: Dezembro/2020  

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves  

Data  

01/12/2020 a 

18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: O sanduíche da Maricota 

Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito 

pela leitura; estimular a imaginação; ampliar sequência lógica; 

promover momentos de interação entre educando e família.  

Desenvolvimento: Atividade sobre a história “O sanduíche da 

Maricota”, onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história 

e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: Pareamento das cores com palitos. 

Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e 

viso motora; organização espacial.  

Desenvolvimento: Atividade de pareamento das cores, onde vamos 

precisar de uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta guache. Após 

confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando 

deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de 

ovo. PENDENTE 

16/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo 

ao natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 

agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 

diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 

tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 

hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos 

a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 

Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 

repleto de conquistas positivas. 

Objetivo  

Terapêutico 

• Utilizar uma abordagem teórico/pratica musical, ressaltando os 

aspectos matemáticos e de notação musical, trabalhando a cognição e a 

concentração e estimulando aspectos linguísticos e motores. 

• Explorar o canto e a afinação vocal por meio de solfejos e canções 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 
Usuário: Lorenzo Stein 

Mês: Dezembro/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 
Data  

01/12/2020 a 

18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: O sanduíche da Maricota 

Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito 

pela leitura; estimular a imaginação; ampliar sequência lógica; 

promover momentos de interação entre educando e família.  

Desenvolvimento: Atividade sobre a história “O sanduíche da 

Maricota”, onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história 

e em seguida preparar um delicioso sanduíche. PENDENTE 

09/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: Pareamento das cores com palitos. 

Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e 

viso motora; organização espacial.  

Desenvolvimento: Atividade de pareamento das cores, onde vamos 

precisar de uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta guache. Após 

confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando 

deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de 

ovo. PENDENTE 

16/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo 

ao natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 

agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 

diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 

tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 

hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 

Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 

tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 

muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo  

Terapêutico 

• Explorar a consciência da afinação vocal por meio de solfejos e 

canções. • Trabalhar o tempo de espera nas atividades em grupo. • 

Desenvolver um estudo teórico/prático musical, explorando a escrita e 

leitura de partitura. • Explorar instrumentos musicais diversos e a 

percussão corporal, afim de estimular a consciência e coordenação 

corporal e a motricidade fina e grossa. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Isabella Couto 

Mês: Dezembro/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 
Data  

01/12/2020 a 

18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: O sanduíche da Maricota 

Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito 

pela leitura; estimular a imaginação; ampliar sequência lógica; 

promover momentos de interação entre educando e família.  

Desenvolvimento: Atividade sobre a história “O sanduíche da 

Maricota”, onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história 

e em seguida preparar um delicioso sanduíche. REALIZADO. 

09/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: Pareamento das cores com palitos. 

Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e 

viso motora; organização espacial.  

Desenvolvimento: Atividade de pareamento das cores, onde vamos 

precisar de uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta guache. Após 

confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando 

deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de 

ovo. PENDENTE 

16/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo 

ao natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 

agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 

diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 

tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 

hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 

Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 

tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 

muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo  

Terapêutico 

• Estimular a interação por meio de canções.• Utilizar uma abordagem 

teórico-prática musical, explorando conceitos como melodia e harmonia 

e aplicando-os principalmente ao teclado, por meio de escrita alternativa 

e solfejos, promovendo estímulos cognitivos e motores.• Promover uma 

participação musical ativa nos atendimentos, propondo atividades de 

experimentação sonora e improvisação, explorando aspectos rítmicos e 

da consciência e coordenação corporal. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Soraya Coati A. da Rosa 

Mês: Dezembro/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

01/12/2020 a 

18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: O sanduíche da Maricota 

Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito 

pela leitura; estimular a imaginação; ampliar sequência lógica; 

promover momentos de interação entre educando e família.  

Desenvolvimento: Atividade sobre a história “O sanduíche da 

Maricota”, onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história 

e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: Pareamento das cores com palitos. 

Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e 

viso motora; organização espacial.  

Desenvolvimento: Atividade de pareamento das cores, onde vamos 

precisar de uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta guache. Após 

confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando 

deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de 

ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo 

ao natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 

agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 

diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 

tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 

hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 

Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 

tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 

muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo  

Terapêutico 

• Trabalhar a permanência de ficar sentado,  Estimular a interação por meio de 

canções,  Aprimorar a funcionalidade musical dos instrumentos explorados em 

atendimento. • Estimular a atenção, interação e cognição por meio de jogos e 

abordagens pedagógico-musicais.  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Benjamim Tobia da Costa  

Mês: Dezembro/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

01/12/2020 a 

18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: O sanduíche da Maricota 

Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito 

pela leitura; estimular a imaginação; ampliar sequência lógica; 

promover momentos de interação entre educando e família.  

Desenvolvimento: Atividade sobre a história “O sanduíche da 

Maricota”, onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história 

e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: Pareamento das cores com palitos. 

Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e 

viso motora; organização espacial.  

Desenvolvimento: Atividade de pareamento das cores, onde vamos 

precisar de uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta guache. Após 

confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando 

deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de 

ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo 

ao natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 

agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 

diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 

tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 

hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos 

a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 

Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 

repleto de conquistas positivas. 

Objetivo  

Terapêutico 

 Utilizar uma abordagem teórico/pratica musical, ressaltando os 

aspectos matemáticos e de notação musical (pesquisa, escrita e leitura 

de partituras), trabalhando a cognição e a concentração e estimulando 

aspectos linguísticos e motores. 

• Explorar o canto e a afinação vocal por meio de solfejos e canções 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Pedro Yohan 

Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

01/12/2020 a 

18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: origami do cachorro  

Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 

coordenação motora fina e a oralidade. 

Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 

Atividade: Passo a passo de como fazer o origami do cachorro e após 

a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma 

história para o seu cachorro. 

PENDENTE 

09/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: origami meu barquinho de papel 

Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 

coordenação motora fina e a oralidade. 

Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 

Atividade: Vídeo com o passo a passo de como fazer o origami do 

barquinho e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e 

criar uma história com o seu barquinho de papel. Poderá utilizar uma 

bacia, recipiente com água para brincar e assim usar a imaginação e 

criar uma história. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo 

ao natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 

agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 

diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 

tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 

hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos 

a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 

Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 

repleto de conquistas positivas. 

Objetivo  

Terapêutico 

 Em avaliação  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: FABIO MOLINARI 

Mês: Dezembro/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

01/12/2020 ao 

dia 18/12/2020 

Foi realizado devolutivas para as famílias, referente aos atendimentos 

de 2020.  

02/12/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  

Atividade: Calendário de Fim de Ano 

Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do Ano. 

Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas frustrações e 

ter paciência. Realizar esta atividade em família. 

Material: Régua, cola, tesoura, lápis, canetão preto, cola, glitter.... 

Desenvolvimento: Recortar um triângulo medindo 48 cm de altura, por 

40 cm de base. Isso será seu Pinheiro. Você também poderá recortar 

uma estrela, um vaso e um laço para decorá-lo depois. A cartela com as 

imagens por dia, segue em anexo. Estas também serão recortadas e 

dispostas no seu pinheiro. 

Com o calendário pronto, você irá pendurá-lo numa superfície de metal 

e colocar o imã em cada dia respectivo, assim sucessivamente até chegar 

o Natal. 

PENDENTE 

09/12/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  

Atividade: Cartão das Emoções  

Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 

rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 

Material: Papel, lápis, caneta...  

Desenvolvimento: Em um papel, monte o seu cartão das emoções. 

Escreva tudo o que sente e o que pretende para o próximo ano. Poderá 

fazer desenhos também, use a criatividade!  

PENDENTE 

16/12/2020 Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao Natal. 

Através deste vídeo, buscamos resgatar o espirito de Natal, agradecendo 
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as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 

um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar 

ao novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção 

encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, 

parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos festas e que o 

próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas.  

Objetivo  

Terapêutico 

Utilizar uma abordagem pedagógico-musical aprimorando habilidades 

cognitivas e motoras. Abordar processo de criação e composição, explorando 

arranjos e construção de enredo. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Gustavo Manske  

Mês: Dezembro/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

01/12/2020 ao 

dia 18/12/2020 

Foi realizado devolutivas para as famílias, referente aos atendimentos 

de 2020.  

02/12/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  

 

Atividade: Calendário de Fim de Ano 

Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do Ano. 

Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas frustrações 

e ter paciência. Realizar esta atividade em família. 

Material: Régua, cola, tesoura, lápis, canetão preto, cola, glitter.... 

Desenvolvimento: Recortar um triângulo medindo 48 cm de altura, por 

40 cm de base. Isso será seu Pinheiro. Você também poderá recortar 

uma estrela, um vaso e um laço para decorá-lo depois. A cartela com 

as imagens por dia, segue em anexo. Estas também serão recortadas e 

dispostas no seu pinheiro. 

Com o calendário pronto, você irá pendurá-lo numa superfície de 

metal e colocar o imã em cada dia respectivo, assim sucessivamente 

até chegar o Natal. 

PENDENTE 

09/12/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  

 

Atividade: Cartão das Emoções  

Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 

rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 

Material: Papel, lápis, caneta...  

Desenvolvimento: Em um papel, monte o seu cartão das emoções. 

Escreva tudo o que sente e o que pretende para o próximo ano. Poderá 

fazer desenhos também, use a criatividade!  

PENDENTE 

16/12/2020 Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao Natal. 

Através deste vídeo, buscamos resgatar o espirito de Natal, 

agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 

diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 

tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 

hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a 

todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 

Desejamos festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto 

de conquistas positivas.  

Objetivo  
Terapêutico 

Utilizar uma abordagem pedagógico musical afim de realizar um estímulo 

cognitivo e motor. Desenvolver a leitura de tablatura e a prática do violão 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Gabriel Silva de  Souza 

Mês: Dezembro/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

01/12/2020 a 

18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: O sanduíche da Maricota 

Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito 

pela leitura; estimular a imaginação; ampliar sequência lógica; 

promover momentos de interação entre educando e família.  

Desenvolvimento: Atividade sobre a história “O sanduíche da 

Maricota”, onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história 

e em seguida preparar um delicioso sanduíche. PENDENTE 

09/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: Pareamento das cores com palitos. 

Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e 

viso motora; organização espacial.  

Desenvolvimento: Atividade de pareamento das cores, onde vamos 

precisar de uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta guache. Após 

confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando 

deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de 

ovo. PENDENTE 

16/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo 

ao natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 

agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 

diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 

tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 

hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 

Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 

tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 

muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo  

Terapêutico 

 • Explorar e desenvolver a prática vocal, pontuando volume e aspectos 

da técnica vocal por meio de canções e solfejos.• Utilizar uma 

abordagem teórica-musical, abordando conceitos como melodia e ritmo, 

trabalhando a cognição, concentração e a motricidade na execução 

prática de peças musicais.• Utilizar a prática em conjunto a fim de 

estimular a interação.• Estimular a atenção, interação e cognição por 

meio de jogos e abordagens pedagógico-musicais. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Samuel da Silva de Souza 

Mês: Dezembro/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

01 à 18/12/20 Realização das devolutivas anual com as famílias. 

02/12/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Calendário de Fim 

de Ano. Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim 

do Ano. Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas 

frustrações e ter paciência. 

PENDENTE 

09/12/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Cartão das 

emoções. Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas 

em sua rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 

PENDENTE 

16/12/20 Enviado vídeo via plataforma online. Atividade: Encerramento das 

atividades, com vídeo comemorativo ao natal. Através desse vídeo, 

buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as famílias pelo 

envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 

grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, 

muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos 

mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 

dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo 

ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo  

Terapêutico 

Utilizar a prática em conjunto a fim de estimular a interação, propondo uma 

participação com o grupo da oficina para o ano de 2 

020. Estimular a prática vocal, pontuando volume e aspectos da técnica vocal 

por meio de canções e utilizar uma abordagem teórica-musical, ressaltando os 

aspectos matemáticos, literários e artísticos, trabalhando a cognição e a 

concentração.  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: AMORA VEIT 

Mês: Dezembro/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

01/12/2020 a 

18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: origami do cachorro  

Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 

coordenação motora fina e a oralidade. 

Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 

Atividade: Passo a passo de como fazer o origami do cachorro e após 

a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma 

história para o seu cachorro. 

PENDENTE 

09/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: origami meu barquinho de papel 

Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 

coordenação motora fina e a oralidade. 

Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 

Atividade: Vídeo com o passo a passo de como fazer o origami do 

barquinho e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e 

criar uma história com o seu barquinho de papel. Poderá utilizar uma 

bacia, recipiente com água para brincar e assim usar a imaginação e 

criar uma história. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo 

ao natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 

agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 

diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 

tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 

hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 

Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 

tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 

muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo  

Terapêutico 

 Em avaliação  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: ENIO NAPP 

Mês: Dezembro/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

01/12/2020 a 

18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: O sanduíche da Maricota 

Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito 

pela leitura; estimular a imaginação; ampliar sequência lógica; 

promover momentos de interação entre educando e família.  

Desenvolvimento: Atividade sobre a história “O sanduíche da 

Maricota”, onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história 

e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: Pareamento das cores com palitos. 

Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e 

viso motora; organização espacial.  

Desenvolvimento: Atividade de pareamento das cores, onde vamos 

precisar de uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta guache. Após 

confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando 

deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de 

ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo 

ao natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 

agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 

diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 

tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 

hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 

Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 

tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 

muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: BRAYAN DOS SANTOS 

Mês: Dezembro/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

01/12/2020 a 

18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: O sanduíche da Maricota 

Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito 

pela leitura; estimular a imaginação; ampliar sequência lógica; 

promover momentos de interação entre educando e família.  

Desenvolvimento: Atividade sobre a história “O sanduíche da 

Maricota”, onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história 

e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: Pareamento das cores com palitos. 

Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e 

viso motora; organização espacial.  

Desenvolvimento: Atividade de pareamento das cores, onde vamos 

precisar de uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta guache. Após 

confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando 

deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de 

ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo 

ao natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 

agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 

diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 

tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 

hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 

Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 

tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 

muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo  
Terapêutico 

 Em avaliação  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: ANTONIO DE PAULA 

Mês: Dezembro/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

01/12/2020 a 

18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: origami do cachorro  

Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 

coordenação motora fina e a oralidade. 

Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 

Atividade: Passo a passo de como fazer o origami do cachorro e após 

a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma 

história para o seu cachorro. 

PENDENTE 

09/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: origami meu barquinho de papel 

Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 

coordenação motora fina e a oralidade. 

Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 

Atividade: Vídeo com o passo a passo de como fazer o origami do 

barquinho e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e 

criar uma história com o seu barquinho de papel. Poderá utilizar uma 

bacia, recipiente com água para brincar e assim usar a imaginação e 

criar uma história. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo 

ao natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 

agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 

diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 

tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 

hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 

Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 

tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 

muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo  
Terapêutico 

 Em avaliação  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: NOAH ROSA 

Mês: Dezembro/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

01/12/2020 a 

18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: origami do cachorro  

Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 

coordenação motora fina e a oralidade. 

Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 

Atividade: Passo a passo de como fazer o origami do cachorro e após 

a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma 

história para o seu cachorro. 

REALIZADO. 

09/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: origami meu barquinho de papel 

Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 

coordenação motora fina e a oralidade. 

Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 

Atividade: Vídeo com o passo a passo de como fazer o origami do 

barquinho e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e 

criar uma história com o seu barquinho de papel. Poderá utilizar uma 

bacia, recipiente com água para brincar e assim usar a imaginação e 

criar uma história. 

REALIZADO. 

16/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo 

ao natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 

agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 

diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 

tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 

hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 

Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 

tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 

muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo  
Terapêutico 

 Em avaliação  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: ANTHONY MOELLER E SILVA 

Mês: Dezembro/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

01/12/2020 a 

18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: O sanduíche da Maricota 

Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito 

pela leitura; estimular a imaginação; ampliar sequência lógica; 

promover momentos de interação entre educando e família.  

Desenvolvimento: Atividade sobre a história “O sanduíche da 

Maricota”, onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história 

e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: Pareamento das cores com palitos. 

Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e 

viso motora; organização espacial.  

Desenvolvimento: Atividade de pareamento das cores, onde vamos 

precisar de uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta guache. Após 

confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando 

deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de 

ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo 

ao natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 

agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 

diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 

tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 

hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 

Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 

tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 

muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo  
Terapêutico 

 • Utilizar o teclado como ferramenta no desenvolvimento cognitivo e 

motor e no estimulo da interação.  

• Aprimorar a funcionalidade musical de instrumentos rítmicos e de 

sopro.  

• Aprimorar a consciência vocal e desenvolver o canto por meio de 

canções. 

 

206 / 700



 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Leonardo Assunção 

Mês: Dezembro/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

01/12/2020 ao 

dia 18/12/2020 

Foi realizado devolutivas para as famílias, referente aos atendimentos 

de 2020.  

02/12/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  

 

Atividade: Calendário de Fim de Ano 

Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do Ano. 

Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas frustrações e 

ter paciência. Realizar esta atividade em família. 

Material: Régua, cola, tesoura, lápis, canetão preto, cola, glitter.... 

Desenvolvimento: Recortar um triângulo medindo 48 cm de altura, por 

40 cm de base. Isso será seu Pinheiro. Você também poderá recortar 

uma estrela, um vaso e um laço para decorá-lo depois. A cartela com as 

imagens por dia, segue em anexo. Estas também serão recortadas e 

dispostas no seu pinheiro. 

Com o calendário pronto, você irá pendurá-lo numa superfície de metal 

e colocar o imã em cada dia respectivo, assim sucessivamente até chegar 

o Natal. 

PENDENTE 

09/12/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  

 

Atividade: Cartão das Emoções  

Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 

rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 

Material: Papel, lápis, caneta...  

Desenvolvimento: Em um papel, monte o seu cartão das emoções. 

Escreva tudo o que sente e o que pretende para o próximo ano. Poderá 

fazer desenhos também, use a criatividade!  
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PENDENTE 

16/12/2020 Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao Natal. 

Através deste vídeo, buscamos resgatar o espirito de Natal, agradecendo 

as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 

um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar 

ao novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção 

encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, 

parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos festas e que o 

próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas.  

Objetivo  
Terapêutico 

Desenvolver a leitura e escrita de partitura; promovendo o saber 

musical e uma estimulação cognitiva, usando como ponto central a 

exploração das habilidades rítmicas. Trabalhar a interação e atenção 

compartilhada por meio de prática musical. Abordar conceitos como 

melodia e harmonia, explorando novos instrumentos.  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Kalel Antunes Ferreira 

Mês: Dezembro/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

01/12 ao dia 

18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo calendário de fim de ano 

Objetivos: celebrar os dias de dezembro até chegada do fim do ano. 

Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas frustrações e 

ter paciência. Realizar esta atividade em familia. 

Material/estratégia: documentos em anexo 

PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  

Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 

rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 

Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis de 

escrever, canetinha... 

Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 

uma mensagem diferente. Expressando através de seus sentimentos... 

PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 

Natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, agradecendo 

as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 

um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar 

ao novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção 

encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, 

parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que 

o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo  
Terapêutico 

Em avaliação 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Gabriela Kreisch 

Mês: Dezembro/2020  

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

01/12 ao dia 

18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo calendário de fim de ano 

Objetivos: celebrar os dias de dezembro até chegada do fim do ano. 

Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas frustrações e 

ter paciência. Realizar esta atividade em familia. 

Material/estratégia: documentos em anexo 

PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  

Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 

rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 

Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis de 

escrever, canetinha... 

Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 

uma mensagem diferente. Expressando através de seus sentimentos... 

PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 

Natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, agradecendo 

as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 

um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar 

ao novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção 

encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, 

parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que 

o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo  
Terapêutico 

• Utilizar o teclado como ferramenta no desenvolvimento cognitivo e motor 

e no estimulo da interação.  

• Aprimorar a funcionalidade musical de instrumentos rítmicos e de sopro.  

• Aprimorar a consciência vocal e desenvolver o canto por meio de canções. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Davi Beuting Severo 

Mês: Dezembro/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 
Data  

01/12 ao dia 

18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo calendário de fim de ano 

Objetivos: celebrar os dias de dezembro até chegada do fim do ano. 

Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas frustrações e 

ter paciência. Realizar esta atividade em familia. 

Material/estratégia: documentos em anexo 

PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  

Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 

rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 

Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis de 

escrever, canetinha... 

Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 

uma mensagem diferente. Expressando através de seus sentimentos... 

PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 

Natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, agradecendo 

as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 

um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar 

ao novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção 

encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, 

parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que 

o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo  
Terapêutico 

 • Aumentar o tempo de permanência nas atividades musicais; • Estabelecer 

regras e limites durante as terapias. • Utilizar uma metodologia de escrita 

alternativa com cores afim de explorar melodias e escalas no teclado. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Gabriel Prim 

Mês: Dezembro/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 
Data  

01/12 ao dia 

18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo: origami do cachorro  

Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 

coordenação motora fina e a oralidade. 

Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 

Atividade: no vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do 

cachorro e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e 

criar uma história para o seu cachorro.vPENDENTE 

09/12/20 Vídeo: origami meu barquinho de papel 

Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 

coordenação motora fina e a oralidade. 

Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 

Atividade: no vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do 

barquinho e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e 

criar uma história com o seu barquinho de papel. Poderá utilizar uma 

bacia, recipiente com água para brincar e assim usar a imaginação e criar 

uma história. PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 

Natal.Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 

agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 

diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos 

que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com 

grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 

envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos 

boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 

conquistas positivas. 

Objetivo  
Terapêutico 

 • Aumentar o tempo de permanência nas atividades musicais; • Estabelecer 

regras e limites durante as terapias. • Utilizar uma metodologia de escrita 

alternativa com cores afim de explorar melodias e escalas no teclado. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Joyce Manuela Pereira dos Santos 

Mês: Dezembro/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

01/12 ao dia 

18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Atividade: O sanduíche da Maricota 

Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e hábito 

pela leitura; estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; 

promover momentos de interação entre educando e família.  

Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da 

história O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado 

junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/20 Pareamento das cores com palitos. 

Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso 

motora; Organização espacial.  

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 

pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, palitos 

de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material iremos iniciar 

nossa atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe 

na cor do palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 

Natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, agradecendo 

as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 

um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar 

ao novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção 

encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, 

parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que 

o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo  
Terapêutico 

• Explorar consciência vocal por meio de solfejos e canções; • Trabalhar o 

ritmo e a dinâmica nas práticas musicais. • Desenvolver o conceito de 

melodia, por meio de escrita alternativa. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Usuário: Thiago de Castro Moreria Silveira 

Mês: Dezembro/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

01/12/2020 a 

18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: origami do cachorro  

Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 

coordenação motora fina e a oralidade. 

Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 

Atividade: Passo a passo de como fazer o origami do cachorro e após 

a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma 

história para o seu cachorro. 

PENDENTE 

09/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: Pareamento das cores com palitos. 

Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e 

viso motora; organização espacial.  

Desenvolvimento: Atividade de pareamento das cores, onde vamos 

precisar de uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta guache. Após 

confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando 

deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de 

ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo 

ao natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 

agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 

diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 

tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 

hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 

Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 

tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 

muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo  
Terapêutico 

Aumentar a permanência e funcionalidade de se manter sentado; 

desenvolver um foco de interesse sonoro-musical; trabalhar a percepção 

sonora por meio de exploração de diferentes timbres; Desenvolver a 

funcionalidade musical do instrumentos explorados em atendimento; 

Promover a atenção e interação por meio de canções e improvisação musico-

centrada.  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Liv Ágatha 

Mês: Dezembro/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

01/12/2020 a 

18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: origami do cachorro  

Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 

coordenação motora fina e a oralidade. 

Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 

Atividade: Passo a passo de como fazer o origami do cachorro e após 

a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma 

história para o seu cachorro. 

PENDENTE 

09/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: Pareamento das cores com palitos. 

Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e 

viso motora; organização espacial.  

Desenvolvimento: Atividade de pareamento das cores, onde vamos 

precisar de uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta guache. Após 

confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando 

deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de 

ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo 

ao natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 

agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 

diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 

tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 

hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 

Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 

tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 

muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo  
Terapêutico 

Promover estímulos na linguagem, motricidade e questões cognitivas por 

meio de práticas e trocas musicais utilizando como materiais instrumentos 

musicais, recursos lúdicos, cartões de música e o corpo. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Miguel dos Santos Alves Nogueira  

Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

01/12 ao dia 

18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Atividade: O sanduíche da Maricota 

Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e hábito 

pela leitura; estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; 

promover momentos de interação entre educando e família.  

Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da 

história O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado 

junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/20 Pareamento das cores com palitos. 

Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso 

motora; Organização espacial.  

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 

pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, palitos 

de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material iremos iniciar 

nossa atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe 

na cor do palito na caixa de ovo. PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 

Natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, agradecendo 

as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 

um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar 

ao novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção 

encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, 

parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que 

o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo  
Terapêutico 

Promover estímulos na linguagem por meio de canções, trabalhar a 

percepção rítmica, estimular a interação e atenção compartilhada por meio 

de práticas musicais, utilizar uma abordagem pedagógico musical 

promovendo estímulos cognitivos e motores.  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Gabriel Zanchieta Borges  

Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

01/12 ao dia 

18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo calendário de fim de ano 

Objetivos: celebrar os dias de dezembro até chegada do fim do ano. 

Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas frustrações e 

ter paciência. Realizar esta atividade em familia. 

Material/estratégia: documentos em anexo. PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  

Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 

rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 

Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis de 

escrever, canetinha... 

Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 

uma mensagem diferente. Expressando através de seus sentimentos... 

PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 

Natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, agradecendo 

as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 

um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar 

ao novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção 

encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, 

parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que 

o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo  
Terapêutico 

Utilizar uma abordagem teórico-prática musical afim de promover estímulos 

cognitivos e motores. Investigar e aprimorar vivencias e preferencias 

musicais por meio de apreciação e prática musical. Abordar o processo de 

composição de uma música, partindo dos sentimentos e narrativas presentes 

em canções.  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Guilherme Cavalheiro Santos  

Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

01/12 ao dia 

18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo calendário de fim de ano 

Objetivos: celebrar os dias de dezembro até chegada do fim do ano. 

Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas frustrações e 

ter paciência. Realizar esta atividade em familia. 

Material/estratégia: documentos em anexo 

PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  

Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 

rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 

Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis de 

escrever, canetinha... 

Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 

uma mensagem diferente. Expressando através de seus sentimentos... 

PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 

Natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, agradecendo 

as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 

um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar 

ao novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção 

encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, 

parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que 

o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo  
Terapêutico 

Utilizar uma abordagem teórico-prática musical afim de promover estímulos 

cognitivos e motores. Investigar e aprimorar vivencias e preferencias 

musicais por meio de apreciação e prática musical. Abordar o processo de 

composição de uma música, partindo dos sentimentos e narrativas presentes 

em canções.  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Aiken Arthur Ribeiro Novaes  

Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves  

Data  

01/12/2020 a 

18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: O sanduíche da Maricota 

Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito 

pela leitura; estimular a imaginação; ampliar sequência lógica; 

promover momentos de interação entre educando e família.  

Desenvolvimento: Atividade sobre a história “O sanduíche da 

Maricota”, onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história e 

em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: Pareamento das cores com palitos. 

Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e 

viso motora; organização espacial.  

Desenvolvimento: Atividade de pareamento das cores, onde vamos 

precisar de uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta guache. Após 

confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando 

deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de 

ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo 

ao natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 

agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 

diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 

tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 

hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos 

a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 

Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 

repleto de conquistas positivas. 

Objetivo  
Terapêutico 

Desenvolver habilidades rítmicas (o passo) e imitação rítmica. Aprimorar 

habilidades nas práticas musicais, no aspecto de execução instrumental e no 

canto; Utilizar uma abordagem pedagógico-musical, desenvolvendo 

conceitos como melodia, harmonia e aspectos rítmicos.  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: José Eduardo de Oliveira da Costa  

Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

01/12/2020 a 

18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: O sanduíche da Maricota 

Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito 

pela leitura; estimular a imaginação; ampliar sequência lógica; 

promover momentos de interação entre educando e família.  

Desenvolvimento: Atividade sobre a história “O sanduíche da 

Maricota”, onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história 

e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

REALIZADO. 

09/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: Pareamento das cores com palitos. 

Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e 

viso motora; organização espacial.  

Desenvolvimento: Atividade de pareamento das cores, onde vamos 

precisar de uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta guache. Após 

confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando 

deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de 

ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo 

ao natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 

agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 

diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 

tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 

hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 

Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 

tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 

muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo  
Terapêutico 

Aumentar o tempo de permanência nas atividades. Desenvolver a prática em 

conjunto, promovendo uma participação ativa nas atividades. Explorar 

conceitos teórico musicais por meio de jogos e atividades pedagógico- 

musicais. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Álvaro Felipe de Paula da Silva  

Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

01/12 ao dia 

18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo: origami do cachorro  

Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 

coordenação motora fina e a oralidade. 

Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 

Atividade: no vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do 

cachorro e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e 

criar uma história para o seu cachorro. 

PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: origami meu barquinho de papel 

Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 

coordenação motora fina e a oralidade. 

Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 

Atividade: no vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do 

barquinho e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e 

criar uma história com o seu barquinho de papel. Poderá utilizar uma 

bacia, recipiente com água para brincar e assim usar a imaginação e criar 

uma história. PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 

Natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, agradecendo 

as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 

um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar 

ao novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção 

encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, 

parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que 

o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo  
Terapêutico 

 Em avaliação 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Isabelli Pereira Lima 

Mês: Dezembro/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 
Data  

01/12 ao dia 

18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Atividade: O sanduíche da Maricota 

Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e hábito 

pela leitura; estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; 

promover momentos de interação entre educando e família.  

Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da 

história O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado 

junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/20 Pareamento das cores com palitos. 

Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso 

motora; Organização espacial.  

Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 

pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, palitos 

de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material iremos iniciar 

nossa atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe 

na cor do palito na caixa de ovo. PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 

Natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, agradecendo 

as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 

um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar 

ao novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção 

encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, 

parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que 

o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo  
Terapêutico 

 • Estimular a atenção e concentração, estimular a motricidade e o 

planejamento motor, promover estímulos na linguagem por meio de 

canções e a atenção compartilhada por meio de pratica musical.  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Thales Miguel dos Santos Ávila Lopes 

Mês: Dezembro/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 
Data  

01/12/2020 a 

18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: O sanduíche da Maricota 

Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito 

pela leitura; estimular a imaginação; ampliar sequência lógica; 

promover momentos de interação entre educando e família.  

Desenvolvimento: Atividade sobre a história “O sanduíche da 

Maricota”, onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história 

e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: Pareamento das cores com palitos. 

Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e 

viso motora; organização espacial.  

Desenvolvimento: Atividade de pareamento das cores, onde vamos 

precisar de uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta guache. Após 

confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando 

deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de 

ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo 

ao natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 

agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 

diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 

tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 

hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 

Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 

tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 

muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo  
Terapêutico 

 Em avaliação 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Fernando Sprote 

Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

01/12/2020 a 

18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: O sanduíche da Maricota 

Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito 

pela leitura; estimular a imaginação; ampliar sequência lógica; 

promover momentos de interação entre educando e família.  

Desenvolvimento: Atividade sobre a história “O sanduíche da 

Maricota”, onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história 

e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: origami meu barquinho de papel 

Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 

coordenação motora fina e a oralidade. 

Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 

Atividade: Vídeo com o passo a passo de como fazer o origami do 

barquinho e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e 

criar uma história com o seu barquinho de papel. Poderá utilizar uma 

bacia, recipiente com água para brincar e assim usar a imaginação e 

criar uma história. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo 

ao natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 

agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 

diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 

tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 

hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 

Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 

tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 

muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo  
Terapêutico 

Estimular a interação por meio de canção; Aprimorar a funcionalidade 

musical dos instrumentos explorados nos atendimentos. Promover estímulos 

na linguagem por meio de canção e de atendimento conjuntamente com 

fonoaudiologia. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Arádia Mazia 

Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

01/12/2020 a 

18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: origami do cachorro  

Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 

coordenação motora fina e a oralidade. 

Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 

Atividade: Passo a passo de como fazer o origami do cachorro e após 

a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma 

história para o seu cachorro. 

PENDENTE 

09/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: origami meu barquinho de papel 

Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 

coordenação motora fina e a oralidade. 

Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 

Atividade: Vídeo com o passo a passo de como fazer o origami do 

barquinho e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e 

criar uma história com o seu barquinho de papel. Poderá utilizar uma 

bacia, recipiente com água para brincar e assim usar a imaginação e 

criar uma história. 

PENDENTE 
Objetivo  
Terapêutico 

Em avaliação 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Guilherme Bonifacio Guisard  

Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

01/12 ao dia 

18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo calendário de fim de ano 

Objetivos: celebrar os dias de dezembro até chegada do fim do ano. 

Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas frustrações e 

ter paciência. Realizar esta atividade em familia. 

Material/estratégia: documentos em anexo 

PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  

Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 

rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 

Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis de 

escrever, canetinha... 

Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 

uma mensagem diferente. Expressando através de seus sentimentos... 

PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 

Natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, agradecendo 

as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 

um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar 

ao novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção 

encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, 

parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que 

o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo  
Terapêutico 

Em avaliação 

 

 
 

226 / 700



 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Jean Fernando de Oliveira Junior 

Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

01/12/2020 a 

18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: O sanduíche da Maricota 

Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito 

pela leitura; estimular a imaginação; ampliar sequência lógica; 

promover momentos de interação entre educando e família.  

Desenvolvimento: Atividade sobre a história “O sanduíche da 

Maricota”, onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história 

e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: origami meu barquinho de papel 

Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 

coordenação motora fina e a oralidade. 

Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 

Atividade: Vídeo com o passo a passo de como fazer o origami do 

barquinho e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e 

criar uma história com o seu barquinho de papel. Poderá utilizar uma 

bacia, recipiente com água para brincar e assim usar a imaginação e 

criar uma história. PENDENTE 

16/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo 

ao natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 

agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 

diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 

tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 

hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 

Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 

tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 

muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo  
Terapêutico 

• Realizar atividades de apreciação musical, buscando promover 

momentos de relaxamento e bem-estar ao passo em que ocorre uma 

estimulação neurolinguística e interação.  

• Aprimorar a funcionalidade musical dos instrumentos explorados em 

atendimento, buscando aumentar a participação ativa nas atividades 

práticas musicais e um estímulo da motricidade. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Vinicius Rodrigues Motta 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

01/12 ao dia 

18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo calendário de fim de ano 

Objetivos: celebrar os dias de dezembro até chegada do fim do ano. 

Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas frustrações e 

ter paciência. Realizar esta atividade em familia. 

Material/estratégia: documentos em anexo PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  

Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 

rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 

Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis de 

escrever, canetinha... 

Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 

uma mensagem diferente. Expressando através de seus sentimentos... 

PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 

Natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, agradecendo 

as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 

um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar 

ao novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção 

encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, 

parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que 

o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo  
Terapêutico 

• Explorar e desenvolver aspectos musicais;  

• Utilizar instrumentos musicais como ferramenta para o 

desenvolvimento cognitivo e motor; 

• Expandir o interesse musical por meio da pasta de musicoterapia. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Martina Machado Heineberg 

Mês: Dezembro/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 
Data  

01/12/2020 a 

18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: O sanduíche da Maricota 

Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito 

pela leitura; estimular a imaginação; ampliar sequência lógica; 

promover momentos de interação entre educando e família.  

Desenvolvimento: Atividade sobre a história “O sanduíche da 

Maricota”, onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história 

e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: origami meu barquinho de papel 

Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 

coordenação motora fina e a oralidade. 

Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 

Atividade: Vídeo com o passo a passo de como fazer o origami do 

barquinho e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e 

criar uma história com o seu barquinho de papel. Poderá utilizar uma 

bacia, recipiente com água para brincar e assim usar a imaginação e 

criar uma história. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo 

ao natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 

agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 

diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 

tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 

hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 

Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 

tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 

muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo  
Terapêutico 

• Estabelecer regras; • Aprimorar o movimento motor na manipulação dos 

instrumentos, adequando força e cuidado no manuseio do teclado, adequando 

frequência de toques em instrumentos rítmico-percussivos e adequando 

intensidade de sopro na flauta, abordando conceitos de proporção rítmica (sons 

curtos e longos). • Expandir o foco de interesse musical; • Desenvolver noções 

rítmicas e de expressão do canto. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Lucas Norberto Campos 

Mês: Dezembro/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 
Data  

01/12 ao dia 

18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo calendário de fim de ano 

Objetivos: celebrar os dias de dezembro até chegada do fim do ano. 

Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas frustrações e 

ter paciência. Realizar esta atividade em familia. 

Material/estratégia: documentos em anexo PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  

Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 

rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 

Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis 

de escrever, canetinha... 

Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 

uma mensagem diferente. Expressando através de seus sentimentos... 

PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 

Natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, agradecendo 

as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 

um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar 

ao novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção 

encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, 

parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que 

o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo  
Terapêutico 

 • Estabelecer regras; • Aprimorar o movimento motor na manipulação dos 

instrumentos, adequando força e cuidado no manuseio do teclado, adequando 

frequência de toques em instrumentos rítmico-percussivos e adequando 

intensidade de sopro na flauta, abordando conceitos de proporção rítmica 

(sons curtos e longos). • Expandir o foco de interesse musical; • 

Desenvolver noções rítmicas e de expressão do canto. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Lino Carlos Franzoi Junior 

Mês: Dezembro/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 
Data  

01/12 ao dia 

18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo calendário de fim de ano 

Objetivos: celebrar os dias de dezembro até chegada do fim do ano. 

Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas frustrações e 

ter paciência. Realizar esta atividade em familia. 

Material/estratégia: documentos em anexo PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  

Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 

rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 

Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis de 

escrever, canetinha... 

Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 

uma mensagem diferente. Expressando através de seus sentimentos... 

PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 

Natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, agradecendo 

as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 

um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar 

ao novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção 

encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, 

parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que 

o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo  
Terapêutico 

• Realizar atividades de apreciação musical, buscando promover momentos 

de relaxamento e bem-estar ao passo em que ocorre uma estimulação 

neurolinguística e uma interação. • Aprimorar a funcionalidade musical dos 

instrumentos explorados em atendimento, buscando aumentar a 

participação ativa nas atividades práticas musicais e um estímulo da 

motricidade 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Daniel Victor Pires Pereira 

Mês: Dezembro/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 
Data  

01/12 ao dia 

18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo calendário de fim de ano 

Objetivos: celebrar os dias de dezembro até chegada do fim do ano. 

Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas frustrações e 

ter paciência. Realizar esta atividade em familia. 

Material/estratégia: documentos em anexo 

PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  

Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 

rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 

Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis de 

escrever, canetinha... 

Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 

uma mensagem diferente. Expressando através de seus sentimentos... 

PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 

Natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, agradecendo 

as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 

um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar 

ao novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção 

encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, 

parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que 

o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo  
Terapêutico 

 Em avaliação  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Felipe Gabriel da Silva 

Mês: Dezembro/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 
Data  

01/12/2020 a 

18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: O sanduíche da Maricota 

Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito 

pela leitura; estimular a imaginação; ampliar sequência lógica; 

promover momentos de interação entre educando e família.  

Desenvolvimento: Atividade sobre a história “O sanduíche da 

Maricota”, onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história 

e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: origami meu barquinho de papel 

Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 

coordenação motora fina e a oralidade. 

Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 

Atividade: Vídeo com o passo a passo de como fazer o origami do 

barquinho e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e 

criar uma história com o seu barquinho de papel. Poderá utilizar uma 

bacia, recipiente com água para brincar e assim usar a imaginação e 

criar uma história. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo 

ao natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 

agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 

diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 

tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 

hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 

Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 

tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 

muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo  
Terapêutico 

 • Estimular a interação e a intenção comunicativa por meio de canções. 

• Aprimorar a funcionalidade musical dos instrumentos explorados em 

atendimento. • Aumentar o engajamento em atividades pedagógico-

musicais, buscando um estímulo cognitivo. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Daniel Niclevisk de Oliveira Gonçalves  

Mês: Dezembro/2020 

Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 
Data  

01/12 ao dia 

18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo calendário de fim de ano 

Objetivos: celebrar os dias de dezembro até chegada do fim do ano. 

Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas frustrações e 

ter paciência. Realizar esta atividade em familia. 

Material/estratégia: documentos em anexo 

PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  

Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 

rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 

Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis de 

escrever, canetinha... 

Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 

uma mensagem diferente. Expressando através de seus sentimentos... 

PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 

Natal. 

Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, agradecendo 

as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 

um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar 

ao novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção 

encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, 

parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que 

o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo  
Terapêutico 

 • Desenvolver atividades de composição, buscando 

a criação/desenvolvimento de personagens, fazendo uso do universo dos 

games como ponto de partida.  

• Trabalhar as sensações e a música, refletindo a respeito da relação de 

consonância e dissonância e demais sensações adjacentes. 
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•  Utilizar uma abordagem teórico-musical, ressaltando aspectos matemáticos 

e de notação.  
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José Otavio Fonseca Soares 

Educador Físico AMA Litoral-SC 

 

RELATORIO MENSAL - DEZEMBRO 2020 
Educador Físico José Otávio F. Soares 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: Edie Lourenço Carvalho 
Data Nascimento: 20/02/2009 
Dezembro 2020 
Profissional: Educador Físico- José Otávio Fonseca Soares 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: Calendário de Fim de Ano. 
Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do Ano. Fazer uma 
contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas frustrações e ter paciência. Realizar 
esta atividade em família. PENDENTE 

09/12/20 Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua rotina. 
Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as famílias 
pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes 
adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção 
encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 
muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo  Aprimorar a habilidade nos jogos 
Desenvolver a coordenação motora 
Trabalhar a Socialização 
Melhorar o contato verbal 
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José Otavio Fonseca Soares 

Educador Físico AMA Litoral-SC 

 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Lorenzo Stein 
Data Nascimento: 05/06/2011 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico - José Otávio Fonseca Soares 

 

 

Data   

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: O sanduiche da Maricota. 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família. Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos 
realizar a atividade da história. O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link 
enviado junto ,ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE 

09/12/20 Envio de vídeo: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso motora; 
organização espacial. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na 
caixa de ovo. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e 
que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo  Desenvolver o interesse pelos jogos 
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José Otavio Fonseca Soares 

Educador Físico AMA Litoral-SC 

 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Atividade mensal   

Usuário: Felipe Felix 
Nascimento: 17/07/2014 
Mês: Dezembro/2020 

 Educação Física- José Otávio Fonseca 
Soares 

 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: O sanduiche da Maricota.Objetivos: Estimular a atenção 
sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; estimular a imaginação, 
ampliar sequência lógica; promover momentos de interação entre educando e 
família. Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da história. O 
sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto ,ouvir a história e 
em seguida preparar um delicioso sanduíche. PENDENTE 

09/12/20 Envio de vídeo: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso motora; 
organização espacial. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito 
na caixa de ovo. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo Desenvolver o interesse pelos jogos 
Desenvolver a coordenação motora 
Trabalhar a socialização 
Melhorar o contato verbal 
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José Otavio Fonseca Soares 

Educador Físico AMA Litoral-SC 

 

   

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Atividade mensal   

Usuário: Benjamim Tobias Da Costa 
Nascimento: 01/08/2014 
Mês: Dezembro/2020 

 Educação Física- José Otávio Fonseca 
Soares 

 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: O sanduiche da Maricota. 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família. Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos 
realizar a atividade da história. O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o 
link enviado junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE 

09/12/20 Envio de vídeo: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso motora; 
organização espacial. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito 
na caixa de ovo. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivos 
 

Aprimorar a habilidade nos jogos 
Desenvolver a coordenação motora 
Trabalhar a Socialização 
Melhorar o contato verbal 
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José Otavio Fonseca Soares 

Educador Físico AMA Litoral-SC 

 

  

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Atividade mensal   

Usuário: Gabriel Luiz Pereira Andrade 
Nascimento: 21/02/2015 
Mês: Dezembro/2020 

 Educação Física- José Otávio Fonseca 
Soares 

 

 

Data  

01/12 à 18/12 Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Atividade: origami do cachorro Objetivos: estimular a criatividade, a 
concentração, desenvolver a coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. Atividade: no vídeo 
explico passo a passo de como fazer o origami do cachorro e após a criança deverá 
usar sua criatividade, imaginação e criar uma história para o seu cachorro. 
PENDENTE 

09/12/20 Atividade: origami meu barquinho de papel Objetivos: estimular a criatividade, a 
concentração, desenvolver a coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. Desenvolvimento: 
no vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do barquinho e após a 
criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma história com o seu 
barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, recipiente com água para brincar 
e assim usar a imaginação e criar uma história. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo Desenvolver o interesse pelos jogos 
Desenvolver a coordenação motora 
Trabalhar a socialização 
Melhorar o contato verbal 
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José Otavio Fonseca Soares 

Educador Físico AMA Litoral-SC 

 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Atividade mensal   

Usuário: Matheus Sturmer Amandio 
Nascimento: 06/01/2015 
Mês: Dezembro/2020 

 Educação Física- José Otávio Fonseca 
Soares 

 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: O sanduiche da Maricota. 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família. Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos 
realizar a atividade da história. O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o 
link enviado junto ,ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE 

09/12/20 Envio de vídeo: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso motora; 
organização espacial. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito 
na caixa de ovo. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivos 
 

Desenvolver o interesse pelos jogos 

 

 

 

241 / 700



 

 

 

 

 

José Otavio Fonseca Soares 

Educador Físico AMA Litoral-SC 

 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Atividade mensal   

Usuário: Pedro Yohan Biscaia 
Nascimento: 24/11/2014 
Mês: Dezembro/2020 

 Educação Física- José Otávio Fonseca 
Soares 

 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: O sanduiche da Maricota. 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família. Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos 
realizar a atividade da história. O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o 
link enviado junto ,ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE 

09/12/20 Envio de vídeo: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso motora; 
organização espacial. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito 
na caixa de ovo. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivos 
 

Desenvolver o interesse pelos jogos 
Desenvolver a coordenação motora 
Trabalhar a socialização 
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José Otavio Fonseca Soares 

Educador Físico AMA Litoral-SC 

 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Atividade mensal   

Usuário: Victor Hugo Vaz 
Nascimento: 10/08/2010 
Mês: Dezembro/2020 

 Educação Física- José Otávio Fonseca 
Soares 

 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: O sanduiche da Maricota. 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família. Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos 
realizar a atividade da história. O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o 
link enviado junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE 

09/12/20 Envio de vídeo: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso motora; 
organização espacial. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito 
na caixa de ovo. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivos 
 

Aprimorar a habilidade nos jogos 
Desenvolver a coordenação motora 
Trabalhar a Socialização 
Melhorar o contato verbal 
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José Otavio Fonseca Soares 

Educador Físico AMA Litoral-SC 

 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Andriel Henrique Cremonti Nantes Rodrigues 
Data Nascimento: 08/05/2017 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico- José Otávio Fonseca Soares 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Atividade: origami do cachorro Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, 
desenvolver a coordenação motora fina e a oralidade. Material/estratégia: papel 
sulfite, folha de revista ou jornal. Atividade: no vídeo explico passo a passo de como 
fazer o origami do cachorro e após a criança deverá usar sua criatividade, 
imaginação e criar uma história para o seu cachorro. PENDENTE 

09/12/20 Atividade: origami meu barquinho de papel Objetivos: estimular a criatividade, a 
concentração, desenvolver a coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. Desenvolvimento: no 
vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do barquinho e após a 
criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma história com o seu 
barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, recipiente com água para brincar 
e assim usar a imaginação e criar uma história. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo 
 

Incorporar o conhecimento dos esportes 
Desenvolver a coordenação motora 
Trabalhar a Socialização  
Melhorar o contato verbal 
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José Otavio Fonseca Soares 

Educador Físico AMA Litoral-SC 

 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Sofia Taborda Do Amaral 
Data Nascimento:  22/10/2009 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico - José Otávio Fonseca Soares 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: O sanduiche da Maricota. 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família. Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos 
realizar a atividade da história. O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o 
link enviado junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE 

09/12/20 Envio de vídeo: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso motora; 
organização espacial. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito 
na caixa de ovo. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo 
 
 

Desenvolver o interesse pelos jogos 
Aprimorar a coordenação motora 
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José Otavio Fonseca Soares 

Educador Físico AMA Litoral-SC 

 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Bernardo Ray Portnoi 
Data Nascimento:  06/05/2007 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico - José Otávio Fonseca Soares 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: Calendário de Fim de Ano. 
Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do Ano. Fazer uma 
contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas frustrações e ter paciência. Realizar 
esta atividade em família. PENDENTE 

09/12/20 Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua rotina. 
Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

 
Objetivos 

Aprimorar a habilidade nos jogos 
Desenvolver a coordenação motora 
Trabalhar a Socialização  
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José Otavio Fonseca Soares 

Educador Físico AMA Litoral-SC 

 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Amora Cecília Veit Da Silva 
Data Nascimento:  02/12/2016 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico- José Otávio Fonseca Soares 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: O sanduiche da Maricota. 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família. Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos 
realizar a atividade da história. O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o 
link enviado junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE 

09/12/20 Envio de vídeo: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso motora; 
organização espacial. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito 
na caixa de ovo. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo Em avaliação. 
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José Otavio Fonseca Soares 

Educador Físico AMA Litoral-SC 

 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Emanuel Gonçalves Buzzo 
Data Nascimento:  03/02/2012 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico- José Otávio Fonseca Soares 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: Calendário de Fim de Ano. 
Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do Ano. Fazer uma 
contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas frustrações e ter paciência. Realizar 
esta atividade em família. PENDENTE 

09/12/20 Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua rotina. 
Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivos Desenvolver o interesse pelos jogos 
Aprimorar a coordenação motora 
Trabalhar a Socialização 
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José Otavio Fonseca Soares 

Educador Físico AMA Litoral-SC 

 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Henrique Brillinger 
Data Nascimento: 22/09/2016 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico - José Otávio Fonseca Soares 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Atividade: origami do cachorro Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, 
desenvolver a coordenação motora fina e a oralidade. Material/estratégia: papel 
sulfite, folha de revista ou jornal. Atividade: no vídeo explico passo a passo de como 
fazer o origami do cachorro e após a criança deverá usar sua criatividade, 
imaginação e criar uma história para o seu cachorro. PENDENTE 

09/12/20 Atividade: origami meu barquinho de papel Objetivos: estimular a criatividade, a 
concentração, desenvolver a coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. Desenvolvimento: no 
vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do barquinho e após a 
criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma história com o seu 
barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, recipiente com água para brincar 
e assim usar a imaginação e criar uma história. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivos Desenvolver a habilidade nos jogos 
Aprimorar a coordenação motora 
Trabalhar a Socialização 
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José Otavio Fonseca Soares 

Educador Físico AMA Litoral-SC 

 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Noah Sosa Matos 
Data Nascimento:  28/07/2015 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico- José Otávio Fonseca Soares 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Atividade: origami do cachorro Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, 
desenvolver a coordenação motora fina e a oralidade. Material/estratégia: papel 
sulfite, folha de revista ou jornal. Atividade: no vídeo explico passo a passo de como 
fazer o origami do cachorro e após a criança deverá usar sua criatividade, 
imaginação e criar uma história para o seu cachorro. PENDENTE 

09/12/20 Atividade: origami meu barquinho de papel Objetivos: estimular a criatividade, a 
concentração, desenvolver a coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. Desenvolvimento: no 
vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do barquinho e após a 
criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma história com o seu 
barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, recipiente com água para brincar 
e assim usar a imaginação e criar uma história. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas.  

Objetivo Desenvolver o interesse pelos jogos 
Aprimorar a coordenação motora 
Trabalhar a Socialização 
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José Otavio Fonseca Soares 

Educador Físico AMA Litoral-SC 

 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Antônio Miguel Leal França De Paula 
Data Nascimento:  28/06/2017 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico- José Otávio Fonseca Soares 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Atividade: origami do cachorro Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, 
desenvolver a coordenação motora fina e a oralidade. Material/estratégia: papel 
sulfite, folha de revista ou jornal. Atividade: no vídeo explico passo a passo de como 
fazer o origami do cachorro e após a criança deverá usar sua criatividade, 
imaginação e criar uma história para o seu cachorro. PENDENTE 

09/12/20 Atividade: origami meu barquinho de papel Objetivos: estimular a criatividade, a 
concentração, desenvolver a coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. Desenvolvimento: no 
vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do barquinho e após a 
criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma história com o seu 
barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, recipiente com água para brincar 
e assim usar a imaginação e criar uma história. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo Desenvolver o interesse pelos jogos 
Aprimorar a coordenação motora 
Trabalhar a Socialização 
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José Otavio Fonseca Soares 

Educador Físico AMA Litoral-SC 

 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Lucas Eduardo Vargas Dornelles 
Data Nascimento:  04/05/2015 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico- José Otávio Fonseca Soares 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: Calendário de Fim de Ano. 
Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do Ano. Fazer uma 
contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas frustrações e ter paciência. Realizar 
esta atividade em família. PENDENTE 

09/12/20 Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua rotina. 
Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivos Aprimorar a coordenação motora 
Trabalhar a socialização e interação 
Desenvolvimento psicomotor 
Melhorar da relação interpessoal 
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José Otavio Fonseca Soares 

Educador Físico AMA Litoral-SC 

 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Paciente: Davi Beuting Severo 
Data Nascimento: 03/08/2011 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico José Otávio Fonseca Soares 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: Calendário de Fim de Ano. 
Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do Ano. Fazer uma 
contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas frustrações e ter paciência. Realizar 
esta atividade em família. PENDENTE 

09/12/20 Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua rotina. 
Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo Aprimorar a coordenação motora 
Trabalhar a socialização e interação 
Melhorar da relação interpessoal 
Incorporar os esportes de maneira ampla 
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José Otavio Fonseca Soares 

Educador Físico AMA Litoral-SC 

 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: Joaquim De Almeida Nunes 
Data Nascimento: 31/12/2014 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico José Otávio Fonseca Soares 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: O sanduiche da Maricota. 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família. Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos 
realizar a atividade da história. O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o 
link enviado junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE 

09/12/20 Envio de vídeo: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso motora; 
organização espacial. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito 
na caixa de ovo. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo Aprimorar a coordenação motora 
Trabalhar a socialização e interação 
Melhorar a relação interpessoal 
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José Otavio Fonseca Soares 

Educador Físico AMA Litoral-SC 

 

 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Liv Agatha Carvalho 
Data Nascimento:  19/06/2017 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico José Otávio Fonseca Soares 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Atividade: origami do cachorro Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, 
desenvolver a coordenação motora fina e a oralidade. Material/estratégia: papel 
sulfite, folha de revista ou jornal. Atividade: no vídeo explico passo a passo de como 
fazer o origami do cachorro e após a criança deverá usar sua criatividade, 
imaginação e criar uma história para o seu cachorro. PENDENTE 

09/12/20 Atividade: origami meu barquinho de papel Objetivos: estimular a criatividade, a 
concentração, desenvolver a coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. Desenvolvimento: no 
vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do barquinho e após a 
criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma história com o seu 
barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, recipiente com água para brincar 
e assim usar a imaginação e criar uma história. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo Introduzir as atividades físicas no dia a dia 
Desenvolver a coordenação motora 
Trabalhar a Socialização 
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José Otavio Fonseca Soares 

Educador Físico AMA Litoral-SC 

 

 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 

Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário:  Thiago De Castro Moreira Da Silva 
Data Nascimento: 27/08/2012 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico José Otávio Fonseca Soares 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: O sanduiche da Maricota. 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família. Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos 
realizar a atividade da história. O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o 
link enviado junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE 

09/12/20 Envio de vídeo: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso motora; 
organização espacial. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito 
na caixa de ovo. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivos Desenvolver a coordenação motora 

 

 

 

256 / 700



 

 

 

 

 

José Otavio Fonseca Soares 

Educador Físico AMA Litoral-SC 

 

 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Diogo Couvodos Casa 
Data Nascimento:  15/12/2011 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico- José Otávio Fonseca Soares 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: O sanduiche da Maricota. 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família. Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos 
realizar a atividade da história. O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o 
link enviado junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE 

09/12/20 Envio de vídeo: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso motora; 
organização espacial. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito 
na caixa de ovo. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo Desenvolver o interesse pelos jogos 
Aprimorar a Coordenação Motora 

 

 

 

257 / 700



 

 

 

 

 

José Otavio Fonseca Soares 

Educador Físico AMA Litoral-SC 

 

 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Guilherme Bonifácio Grisard 
Data Nascimento:  13/05/2006 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico- José Otávio Fonseca Soares 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: Calendário de Fim de Ano. 
Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do Ano. Fazer uma 
contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas frustrações e ter paciência. Realizar 
esta atividade em família. PENDENTE 

09/12/20 Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua rotina. 
Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo  Desenvolver o interesse pelos jogos 
Aprimorar a coordenação motora 
Trabalhar a socialização 
Melhorar o contato verbal 
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José Otavio Fonseca Soares 

Educador Físico AMA Litoral-SC 

 

 

 

 

 

AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Hector Augusto Ferreira Machado 
Data Nascimento:  07/04/2010 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico- José Otávio Fonseca Soares 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: Calendário de Fim de Ano. 
Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do Ano. Fazer uma 
contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas frustrações e ter paciência. Realizar 
esta atividade em família. PENDENTE 

09/12/20 Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua rotina. 
Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivos Desenvolver o interesse pelos jogos 
Desenvolver a coordenação motora 
Trabalhar a socialização 
Melhorar o contato visual 
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José Otavio Fonseca Soares 

Educador Físico AMA Litoral-SC 

 

 

 

 

 

AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Samuel Da Silva 
Data Nascimento:  05/12/2014 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico- José Otávio Fonseca Soares 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: O sanduiche da Maricota. 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família. Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos 
realizar a atividade da história. O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o 
link enviado junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE 

09/12/20 Envio de vídeo: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso motora; 
organização espacial. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito 
na caixa de ovo. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo Desenvolver o interesse pelos jogos 
Desenvolver a coordenação motora 
Trabalhar a socialização 
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José Otavio Fonseca Soares 

Educador Físico AMA Litoral-SC 

 

 

 

 

 

AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: D’alessandro Dias Minuto 
Data Nascimento:  20/04/2010 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico- José Otávio Fonseca Soares 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: O sanduiche da Maricota. 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família. Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos 
realizar a atividade da história. O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o 
link enviado junto,ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE 

09/12/20 Envio de vídeo: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso motora; 
organização espacial. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito 
na caixa de ovo. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo Desenvolver o interesse pelos jogos 
Desenvolver a coordenação motora 
Trabalhar a socialização 
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José Otavio Fonseca Soares 

Educador Físico AMA Litoral-SC 

 

 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Miguel Fernando Ferraz 
Data Nascimento:  01/09/2015 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico- José Otávio Fonseca Soares 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: O sanduiche da Maricota. 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família. Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos 
realizar a atividade da história. O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o 
link enviado junto,ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE 

09/12/20 Envio de vídeo: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso motora; 
organização espacial. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito 
na caixa de ovo. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo  Desenvolver o interesse pelos jogos 
Desenvolver a coordenação motora 
Trabalhar a socialização 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo n 470 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

RELATÓRIO MENSAL – DEZEMBRO/2020 
Fonoaudióloga Karina de Souza 

 
 
Paciente: Adriel Goulart  
Data Nascimento: 10/05/2013 
Mês: dezembro 
Profissional: Karina de Souza 
 

 
 

Data   

02/12/2020 Atividade:O sanduíche da Maricota 
Objetivos:Estimular a atenção sustentada;Promover o gosto e habito 
pela leitura ;Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica 
;Promover momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje ,iremos realizar a atividade da 
história O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado 
junto ,ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE  

03/12/2020 Devolutivas com os pais sobre os atendimentos realizados no ano. 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos:Reconhecimento das cores;coordenação motora fina 
e viso motora; 
Organização espacial.  
Desenvolvimento:No dia de hoje vamos realizar uma atividade 

de pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa 

de ovo ,palitos de picolé e tinta guache.Apos confeccionar o 

material iremos iniciar nossa atividade. O educando deve pegar 

um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 

PENDENTE  

10/12/2020 Devolutivas com os pais sobre os atendimentos realizados no ano. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo 
comemorativo ao natal. 
 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse 
ano diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos 
onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram 
vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
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etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que 
o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas  
positivas.  

  

  

Objetivos 
terapêuticos  

Trabalhar os desvios fonológicos e fonéticos, aprimoramento da 
linguagem oral com maior coerência e coesão, aprendizagem,  
atenção, concentração e habilidades cognitivas. Pendente. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo n 470 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

  

  

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente: Aiken Arthur Ribeiro Novaes  
Data Nascimento: 10/11/2013 
Mês: dezembro 
Profissional: Karina de Souza 
 

 
 

Data   

02/12/2020 Atividade:O sanduíche da Maricota 
Objetivos:Estimular a atenção sustentada;Promover o gosto e habito 
pela leitura ;Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica 
;Promover momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje ,iremos realizar a atividade da 
história O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado 
junto ,ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE  

03/12/2020 Devolutivas com os pais sobre os atendimentos realizados no ano. 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos:Reconhecimento das cores;coordenação motora fina e viso 
motora; 
Organização espacial.  
Desenvolvimento:No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo 
,palitos de picolé e tinta guache.Apos confeccionar o material iremos 
iniciar nossa atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o 
encaixe na cor do palito na caixa de ovo. PENDENTE  

10/12/2020 Devolutivas com os pais sobre os atendimentos realizados no ano. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
natal. 
 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos 
a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
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Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas  positivas.  

Objetivos 
terapêuticos  

Trabalhar a linguagem oral, respiração nasal, motricidade oral, contato 
visual, diálogo, interação, e comunicação através da fala. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo n 470 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente: Álvaro Felipe de Paula da Silva 
Data Nascimento: 21/08/2014 
Mês: dezembro  
Profissional: Karina de Souza 
 

 
 

Data   

02/12/2020 Atividade:O sanduíche da Maricota 
Objetivos:Estimular a atenção sustentada;Promover o gosto e habito 
pela leitura ;Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica 
;Promover momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje ,iremos realizar a atividade da 
história O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado 
junto ,ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE 

03/12/2020 Devolutivas com os pais sobre os atendimentos realizados no ano. 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos:Reconhecimento das cores;coordenação motora fina e viso 
motora; 
Organização espacial.  
Desenvolvimento:No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo 
,palitos de picolé e tinta guache.Apos confeccionar o material iremos 
iniciar nossa atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o 
encaixe na cor do palito na caixa de ovo. PENDENTE 

10/12/2020 Devolutivas com os pais sobre os atendimentos realizados no ano. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
natal. 
 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a 
todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas  positivas.  
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Objetivos 
específicos  

Em processo de avaliação  
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo n 470 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente: Anthony Moeller e Silva  
Data Nascimento: 03/04/2012 
Mês: dezembro 
Profissional: Karina de Souza 
 

Data  

01/12/2020 Devolutivas com os pais sobre os atendimentos realizados no ano. 

02/12/2020 Atividade:O sanduíche da Maricota 
Objetivos:Estimular a atenção sustentada;Promover o gosto e habito 
pela leitura ;Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica 
;Promover momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje ,iremos realizar a atividade da 
história O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado 
junto ,ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE  

08/12/2020 Devolutivas com os pais sobre os atendimentos realizados no ano. 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos:Reconhecimento das cores;coordenação motora fina e viso 
motora; 
Organização espacial.  
Desenvolvimento:No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo 
,palitos de picolé e tinta guache.Apos confeccionar o material iremos 
iniciar nossa atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o 
encaixe na cor do palito na caixa de ovo. PENDENTE  

15/12/2020 Devolutivas com os pais sobre os atendimentos realizados no ano. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
natal. 
 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos 
a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas  positivas.  

  

269 / 700



 

  

Objetivos 
terapêuticos   

Trabalhar o contato visual, aprimoramento da linguagem oral, diálogo, 
interação, aprendizagem, maior permanência na realização de 
atividades, maior funcionalidade dos objetos, brincar. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo n 470 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente: Arthur José Carvalho Bertollo 
Data Nascimento: 11/04/2017 
Mês: dezembro  
Profissional: Karina de Souza 
 

 
 

Data   

02/12/2020 Atividade:O sanduíche da Maricota 
Objetivos:Estimular a atenção sustentada;Promover o gosto e habito 
pela leitura ;Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica 
;Promover momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje ,iremos realizar a atividade da história 
O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto 
,ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE 

04/12/2020 Devolutivas com os pais sobre os atendimentos realizados no ano. 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos:Reconhecimento das cores;coordenação motora fina e viso 
motora; 
Organização espacial.  
Desenvolvimento:No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo 
,palitos de picolé e tinta guache.Apos confeccionar o material iremos 
iniciar nossa atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o 
encaixe na cor do palito na caixa de ovo. PENDENTE 

11/12/2020 Devolutivas com os pais sobre os atendimentos realizados no ano. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
natal. 
 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a 
todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas  positivas 
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Objetivos 
específicos  

Em processo de avaliação  
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo n 470 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente:  Brayan Henrique dos Santos 
Data Nascimento: 03/02/2017 
Mês: dezembro 
Profissional: Karina de Souza 
 

 
 

Data   

01/12/2020 Devolutivas com os pais sobre os atendimentos realizados no ano. 

02/12/2020 Atividade:O sanduíche da Maricota 
Objetivos:Estimular a atenção sustentada;Promover o gosto e habito 
pela leitura ;Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica 
;Promover momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje ,iremos realizar a atividade da 
história O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado 
junto ,ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE  

08/12/2020 Devolutivas com os pais sobre os atendimentos realizados no ano. 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos:Reconhecimento das cores;coordenação motora fina e viso 
motora; 
Organização espacial.  
Desenvolvimento:No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo 
,palitos de picolé e tinta guache.Apos confeccionar o material iremos 
iniciar nossa atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o 
encaixe na cor do palito na caixa de ovo. PENDENTE  

15/12/2020 Devolutivas com os pais sobre os atendimentos realizados no ano. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
natal. 
 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a 
todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
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Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas  positivas.   

Objetivos 
específicos  

Em processo de avaliação  
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo n 470 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente: Cassiane Saula 
Data Nascimento:  
Mês: dezembro  
Profissional: Karina de Souza 
 

 
 

Data   

02/12/2020 Atividade:O sanduíche da Maricota 
Objetivos:Estimular a atenção sustentada;Promover o gosto e habito 
pela leitura ;Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica 
;Promover momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje ,iremos realizar a atividade da 
história O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado 
junto ,ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE 

07/12/2020 Devolutivas com os pais sobre os atendimentos realizados no ano. 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos:Reconhecimento das cores;coordenação motora fina e viso 
motora; 
Organização espacial.  
Desenvolvimento:No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo 
,palitos de picolé e tinta guache.Apos confeccionar o material iremos 
iniciar nossa atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o 
encaixe na cor do palito na caixa de ovo. PENDENTE 

14/12/2020 Devolutivas com os pais sobre os atendimentos realizados no ano. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo 
ao natal. 
 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos 
a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas  positivas.  
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Objetivos 
específicos  

Em processo de avaliação  
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo n 470 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente:  Daniel da Sena Nunes 
Data Nascimento: 12/07/2015 
Mês: dezembro 
Profissional: Karina de Souza 
 

 
 

Data  

01/12/2020 Devolutivas com os pais sobre os atendimentos realizados no ano. 

02/12/2020 Atividade:O sanduíche da Maricota 
Objetivos:Estimular a atenção sustentada;Promover o gosto e habito 
pela leitura ;Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica 
;Promover momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje ,iremos realizar a atividade da história 
O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto ,ouvir 
a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. PENDENTE  

08/12/2020 Devolutivas com os pais sobre os atendimentos realizados no ano. 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos:Reconhecimento das cores;coordenação motora fina e viso 
motora; 
Organização espacial.  
Desenvolvimento:No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo ,palitos 
de picolé e tinta guache.Apos confeccionar o material iremos iniciar 
nossa atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na 
cor do palito na caixa de ovo. PENDENTE  

15/12/2020 Devolutivas com os pais sobre os atendimentos realizados no ano. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
natal. 
 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a 
todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas  positivas.  
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Objetivos 
específicos  

Em processo de avaliação  
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo n 470 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente: Davi Costa Rocha 
Data Nascimento: 26/03/2015 
Mês:  dezembro 
Profissional: Karina de Souza 
 

 
 

Data   

02/12/2020 Vídeo: Dobradura chapéu do soldado 
Objetivos: identificar que as formas geométricas estão presentes no 
ambiente a qual vivemos e que fazem parte do nosso cotidiano; 
identificar e nomear a forma geométrica (triângulo), percebendo suas 
características.  
Material/ estratégia: folha sulfite ou folha de revista/jornal 
Atividade: A proposta é que a criança perceba que as formas 
geométricas fazem parte do nosso dia a dia e que identifiquem objetos 
em sua casa que tenham a forma geométrica triângulo. Após iremos 
fazer uma dobradura do chapéu do soldado com a folha sulfite ou folha 
de jornal/revista. PENDENTE.  

07/12/2020 Devolutivas com os pais sobre os atendimentos realizados no ano. 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos:Reconhecimento das cores;coordenação motora fina e viso 
motora; 
Organização espacial.  
Desenvolvimento:No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo 
,palitos de picolé e tinta guache.Apos confeccionar o material iremos 
iniciar nossa atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o 
encaixe na cor do palito na caixa de ovo. PENDENTE 

14/12/2020 Devolutivas com os pais sobre os atendimentos realizados no ano. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
natal. 
 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a 
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todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas  positivas.  

Objetivos 
específicos  

Em processo de avaliação  
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo n 470 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente:  Efraim Henrique dos Santos Pereira 
Data Nascimento: 07/06/2014 
Mês: dezembro 
Profissional: Karina de Souza 
 

 
 

Data  

01/12/2020 Devolutivas com os pais sobre os atendimentos realizados no ano. 

02/12/2020 Atividade:O sanduíche da Maricota 
Objetivos:Estimular a atenção sustentada;Promover o gosto e habito 
pela leitura ;Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica 
;Promover momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje ,iremos realizar a atividade da 
história O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado 
junto ,ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE  

08/12/2020 Devolutivas com os pais sobre os atendimentos realizados no ano. 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos:Reconhecimento das cores;coordenação motora fina e viso 
motora; 
Organização espacial.  
Desenvolvimento:No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo 
,palitos de picolé e tinta guache.Apos confeccionar o material iremos 
iniciar nossa atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o 
encaixe na cor do palito na caixa de ovo. PENDENTE  

15/12/2020 Devolutivas com os pais sobre os atendimentos realizados no ano. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
natal. 
 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos 
a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
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Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas  positivas.  

  

  

  

Objetivos 
terapêuticos  

Em processo de avaliação  
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo n 470 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente: Gabriel Silva Souza  
Data Nascimento: 06/06/2011 
Mês: dezembro 
Profissional: Karina de Souza 
 

 
 

Data   

02/12/2020 Atividade:O sanduíche da Maricota 
Objetivos:Estimular a atenção sustentada;Promover o gosto e habito 
pela leitura ;Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica 
;Promover momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje ,iremos realizar a atividade da 
história O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado 
junto ,ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE 

07/12/2020 Devolutivas com os pais sobre os atendimentos realizados no ano. 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos:Reconhecimento das cores;coordenação motora fina e viso 
motora; 
Organização espacial.  
Desenvolvimento:No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo 
,palitos de picolé e tinta guache.Apos confeccionar o material iremos 
iniciar nossa atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o 
encaixe na cor do palito na caixa de ovo. PENDENTE  

Objetivos 
terapêuticos  

Trabalhar o foco de atenção, interação e atenção compartilhada. 
Ampliar o foco de interesse, diminuição das estereotipias vocais, 
utilização da linguagem oral mais aprimorada, diálogo, entonação 
vocal adequada, aprendizagem e narrativa. 

14/12/2020 Devolutivas com os pais sobre os atendimentos realizados no ano. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
natal. 
 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
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hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos 
a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas  positivas.  
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo n 470 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente: Isabella Couto  
Data Nascimento: 16/01/2008 
Mês: dezembro 
Profissional: Karina de Souza 
 

 
 

Data   

02/12/2020 Atividade:O sanduíche da Maricota 
Objetivos:Estimular a atenção sustentada;Promover o gosto e habito 
pela leitura ;Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica 
;Promover momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje ,iremos realizar a atividade da 
história O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado 
junto ,ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE  

07/12/2020 Devolutivas com os pais sobre os atendimentos realizados no ano. 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos:Reconhecimento das cores;coordenação motora fina e viso 
motora; 
Organização espacial.  
Desenvolvimento:No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo 
,palitos de picolé e tinta guache.Apos confeccionar o material iremos 
iniciar nossa atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o 
encaixe na cor do palito na caixa de ovo. PENDENTE  

14/12/2020 Devolutivas com os pais sobre os atendimentos realizados no ano. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
natal. 
 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos 
a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas  positivas.  
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Objetivos 
terapêuticos   

Interação e atenção compartilhada, como também a iniciativa nas 
atividades, linguagem oral aprimorada com a utilização de frases, 
desvios fonológicos, adequação do timbre vocal, melhora da 
articulação, aprendizagem, jogos simbólicos, imitação. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo n 470 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente: Jean Fernando Oliveira Junior  
Data Nascimento: 27/05/2010 
Mês:  dezembro 
Profissional: Karina de Souza 
 

 
 

Data  

02/12/2009 Atividade:O sanduíche da Maricota 
Objetivos:Estimular a atenção sustentada;Promover o gosto e habito 
pela leitura ;Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica 
;Promover momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje ,iremos realizar a atividade da 
história O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado 
junto ,ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE 

04/12/2020 Devolutivas com os pais sobre os atendimentos realizados no ano. 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos:Reconhecimento das cores;coordenação motora fina e viso 
motora; 
Organização espacial.  
Desenvolvimento:No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo 
,palitos de picolé e tinta guache.Apos confeccionar o material iremos 
iniciar nossa atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o 
encaixe na cor do palito na caixa de ovo. PENDENTE 

11/12/2020 Devolutivas com os pais sobre os atendimentos realizados no ano. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
natal. 
 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos 
a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas  positivas.  
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Objetivos 
terapêuticos  

Atenção, concentração, contato visual e sua manutenção, 
funcionalidade de objetos e brinquedos, realizar as atividades a mesa 
e sentado, comunicação e interação por qualquer dos meios . 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo n 470 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente: João Batista Bronzatti  
Data Nascimento: 30/05/2011 
Mês: dezembro 
Profissional: Karina de Souza 
 

 
 

Data    

02/12/2020 Atividade:O sanduíche da Maricota 
Objetivos:Estimular a atenção sustentada;Promover o gosto e 
habito pela leitura ;Estimular a imaginação, ampliar sequência 
lógica ;Promover momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje ,iremos realizar a atividade da 
história O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado 
junto ,ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE 

 

03/12/2020 Devolutivas com os pais sobre os atendimentos realizados no ano.  

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos:Reconhecimento das cores;coordenação motora fina e 
viso motora; 
Organização espacial.  
Desenvolvimento:No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo 
,palitos de picolé e tinta guache.Apos confeccionar o material iremos 
iniciar nossa atividade. O educando deve pegar um palito e realizar 
o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. PENDENTE 

 

10/12/2020 Devolutivas com os pais sobre os atendimentos realizados no ano.  

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo 
ao natal. 
 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 
muito abençoado e repleto de conquistas  positivas. E 
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Objetivos 
terapêuticos  

Atenção compartilhada, brincar, interação, retirada de mais 
hábitos, manutenção do contato visual, narrativa, diálogo, 
respiração nasal. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo n 470 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente:  José Eduardo de Oliveira da Costa  
Data Nascimento: 11/11/2013 
Mês: dezembro  
Profissional: Karina de Souza 
 

 
 

Data  

02/12/2020 Atividade:O sanduíche da Maricota 
Objetivos:Estimular a atenção sustentada;Promover o gosto e 
habito pela leitura ;Estimular a imaginação, ampliar sequência 
lógica ;Promover momentos de interação entre educando e 
família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje ,iremos realizar a atividade da 
história O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link 
enviado junto ,ouvir a história e em seguida preparar um 
delicioso sanduíche. PENDENTE 

03/12/2020 Devolutivas com os pais sobre os atendimentos realizados no ano. 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos:Reconhecimento das cores;coordenação motora fina e viso 
motora; 
Organização espacial.  
Desenvolvimento:No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo 
,palitos de picolé e tinta guache.Apos confeccionar o material iremos 
iniciar nossa atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o 
encaixe na cor do palito na caixa de ovo. PENDENTE 

10/12/2020 Devolutivas com os pais sobre os atendimentos realizados no ano. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
natal. 
 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos 
a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas  positivas.  

291 / 700



 

Objetivos 
terapêuticos  

Aprimorar as habilidades sociais e compreensão cognitiva, interação e 
atenção compartilhada, timbre vocal adequado, linguagem com maior 
coerência e coesão, diminuição de palavras no diminutivo e uso 
insistente de determinadas narrativas, aprendizagem. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

292 / 700



 

 

AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo n 470 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente:  leonardo Teilor Cardoso Martins  
Data Nascimento: 20/01/2017 
Mês: dezembro  
Profissional: Karina de Souza 
 

 
 

Data   

02/12/2020 Vídeo: origami do cachorro  
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estrategia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Atividade: no vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do 
cachorro e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar 
uma história para o seu cachorro. PENDENTE 

04/12/2020 Devolutivas com os pais sobre os atendimentos realizados no ano. 

09/12/2020 Vídeo: origami meu barquinho de papel 
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estrategia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Atividade: no vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do 
barquinho e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar 
uma história com o seu barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, 
recipiente com água para brincar e assim usar a imaginação e criar uma 
história. PENDENTE 

11/12/2020 Devolutivas com os pais sobre os atendimentos realizados no ano. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
natal. 
 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano 
de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, 
muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos 
mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo 
ano seja muito abençoado e repleto de conquistas  positivas.  

Objetivos 
específicos  

Em processo de avaliação  
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo n 470 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente: Martina Machado Heineberg  
Data Nascimento: 26/09/2013 
Mês: novembro 
Profissional: Karina de Souza 
 

 
 

Data  

02/12/2020 Atividade:O sanduíche da Maricota 
Objetivos:Estimular a atenção sustentada;Promover o gosto e 
habito pela leitura ;Estimular a imaginação, ampliar 
sequência lógica ;Promover momentos de interação entre 
educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje ,iremos realizar a atividade 
da história O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o 
link enviado junto ,ouvir a história e em seguida preparar um 
delicioso sanduíche. PENDENTE 

03/12/2020 Devolutivas com os pais sobre os atendimentos realizados no ano. 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos:Reconhecimento das cores;coordenação motora fina e 
viso motora; 
Organização espacial.  
Desenvolvimento:No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo 
,palitos de picolé e tinta guache.Apos confeccionar o material 
iremos iniciar nossa atividade. O educando deve pegar um palito e 
realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. PENDENTE 

10/12/2020 Devolutivas com os pais sobre os atendimentos realizados no ano. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo 
ao natal. 
 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos 
e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
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tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 
muito abençoado e repleto de conquistas  positivas.  

Objetivos 
terapêuticos  

Aprimorar as habilidades sociais e compreensão cognitiva, interação 
e atenção compartilhada, timbre vocal adequado, linguagem com 
maior coerência e coesão, diminuição de palavras no diminutivo e 
uso insistente de determinadas narrativas, aprendizagem. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo n 470 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente: Miguel Antonio Santos Sanches  
Data Nascimento: 05/02/2013 
Mês: Dezembro  
Profissional: Karina de Souza 
 

 

Data   

02/12/2020 Atividade:O sanduíche da Maricota 
Objetivos:Estimular a atenção sustentada;Promover o gosto e habito 
pela leitura ;Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica 
;Promover momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje ,iremos realizar a atividade da 
história O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado 
junto ,ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE  

03/12/2020 Devolutivas com os pais sobre os atendimentos realizados no ano. 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos:Reconhecimento das cores;coordenação motora fina e viso 
motora; 
Organização espacial.  
Desenvolvimento:No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo 
,palitos de picolé e tinta guache.Apos confeccionar o material iremos 
iniciar nossa atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o 
encaixe na cor do palito na caixa de ovo. PENDENTE  

10/12/2020 Devolutivas com os pais sobre os atendimentos realizados no ano. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos 
a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas  positivas.  

Objetivos 
terapêuticos   

Em processo de avaliação  
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo n 470 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente: Paulo Henrique Koch Arruda 
Data Nascimento: 30/07/2013 
Mês: dezembro 
Profissional: Karina de Souza 
 

 
 

Data  

01/12/2020 Devolutivas com os pais sobre os atendimentos realizados no ano. 

02/12/2020 Atividade:O sanduíche da Maricota 
Objetivos:Estimular a atenção sustentada;Promover o gosto e habito 
pela leitura ;Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica 
;Promover momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje ,iremos realizar a atividade da 
história O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado 
junto ,ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE  

08/12/2020 Devolutivas com os pais sobre os atendimentos realizados no ano. 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos:Reconhecimento das cores;coordenação motora fina e 
viso motora; 
Organização espacial.  
Desenvolvimento:No dia de hoje vamos realizar uma atividade 
de pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa 
de ovo ,palitos de picolé e tinta guache.Apos confeccionar o 
material iremos iniciar nossa atividade. O educando deve pegar 
um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 
PENDENTE  

15/12/2020 Devolutivas com os pais sobre os atendimentos realizados no ano. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo 
comemorativo ao natal. 
 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse 
ano diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos 
onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram 
vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o 
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próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas  
positivas.  

Objetivos 
específicos  

Em processo de avaliação  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

298 / 700



 

 

AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo n 470 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente: Soraya Amarante da Rosa  
Data Nascimento: 11/04/2011 
Mês: dezembro 
Profissional: Karina de Souza 
 

 
 

Data   

02/12/2020 Atividade:O sanduíche da Maricota 
Objetivos:Estimular a atenção sustentada;Promover o gosto e habito 
pela leitura ;Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica 
;Promover momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje ,iremos realizar a atividade da história 
O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto 
,ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE 

07/12/2020 Devolutivas com os pais sobre os atendimentos realizados no ano. 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos:Reconhecimento das cores;coordenação motora fina e viso 
motora; 
Organização espacial.  
Desenvolvimento:No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo 
,palitos de picolé e tinta guache.Apos confeccionar o material iremos 
iniciar nossa atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o 
encaixe na cor do palito na caixa de ovo. PENDENTE 

14/12/2020 Devolutivas com os pais sobre os atendimentos realizados no ano. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
natal. 
 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a 
todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas  positivas.  
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Objetivos 
específicos  

Em processo de avaliação  
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 

 
Rua: São Paulo, n° 470 , Bairro dos 
Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

 Paciente: Bernardo Rey Portnei 

Data Nascimento: 8/03/2006 

Mês: Dezembro/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

 

 

 

Data  

01/12/2020 
ao dia 

18/12/2020 

Foi realizado devolutivas para as famílias, referente aos 
atendimentos de 2020.  

02/12/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Calendário de Fim de Ano 
Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim 
do Ano. Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar 
certas frustrações e ter paciência. Realizar esta atividade em 
família. 
Material: Régua, cola, tesoura, lápis, canetão preto, cola, 
glitter.... 
Desenvolvimento: Recortar um triângulo medindo 48 cm de 
altura, por 40 cm de base. Isso será seu Pinheiro. Você também 
poderá recortar uma estrela, um vaso e um laço para decorá-lo 
depois. A cartela com as imagens por dia, segue em anexo. 
Estas também serão recortadas e dispostas no seu pinheiro. 
Com o calendário pronto, você irá pendurá-lo numa superfície 
de metal e colocar o imã em cada dia respectivo, assim 
sucessivamente até chegar o Natal. 
 
PENDENTE 

09/12/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Cartão das Emoções  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas 
em sua rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já 
conhecidas. 

301 / 700



 

Material: Papel, lápis, caneta...  
Desenvolvimento: Em um papel, monte o seu cartão das 
emoções. Escreva tudo o que sente e o que pretende para o 
próximo ano. Poderá fazer desenhos também, use a 
criatividade!  
 
PENDENTE 

16/12/2020 Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. Através deste vídeo, buscamos resgatar o espirito de 
Natal, agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram 
nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para 
todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios 
foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais 
essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos festas e que o 
próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas 
positivas.  

Objetivos 
Específicos: 

 Aprimorar a organização do sistema fonológico; 

 Ampliar a narrativa oral (desenvolver diálogos 

narrativos mais complexos);  

 Estimular iniciativa nas interações sociais. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 

 
Rua: São Paulo, n° 470 , Bairro dos 
Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Paciente: Daniel Victor Pires Pereira  

Data Nascimento: 29/08/2007 

Mês: Dezembro/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

 

 

Data  

01/12/2020 
ao dia 

18/12/2020 

Foi realizado devolutivas para as famílias, referente aos 
atendimentos de 2020.  

02/12/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Calendário de Fim de Ano 
Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim 
do Ano. Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar 
certas frustrações e ter paciência. Realizar esta atividade em 
família. 
Material: Régua, cola, tesoura, lápis, canetão preto, cola, 
glitter.... 
Desenvolvimento: Recortar um triângulo medindo 48 cm de 
altura, por 40 cm de base. Isso será seu Pinheiro. Você também 
poderá recortar uma estrela, um vaso e um laço para decorá-lo 
depois. A cartela com as imagens por dia, segue em anexo. 
Estas também serão recortadas e dispostas no seu pinheiro. 
Com o calendário pronto, você irá pendurá-lo numa superfície 
de metal e colocar o imã em cada dia respectivo, assim 
sucessivamente até chegar o Natal. 
 
PENDENTE 

09/12/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Cartão das Emoções  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas 
em sua rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já 
conhecidas. 
Material: Papel, lápis, caneta...  
Desenvolvimento: Em um papel, monte o seu cartão das 
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emoções. Escreva tudo o que sente e o que pretende para o 
próximo ano. Poderá fazer desenhos também, use a 
criatividade!  
 
PENDENTE 

16/12/2020 Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. Através deste vídeo, buscamos resgatar o espirito de 
Natal, agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram 
nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para 
todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios 
foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais 
essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos festas e que o 
próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas 
positivas.  

Objetivos 
Específicos: 

 Desenvolver a linguagem oral (compreensão); 

 Ampliar a narrativa oral (desenvolver diálogos 

narrativos mais complexos).  
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 

 
Rua: São Paulo, n° 470, Bairro dos 
Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Paciente: Davi Alexandre Almeida 

Data Nascimento: 3/01/2009 

Mês: Dezembro/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

 

 

Data  

01/12/2020 
ao dia 

18/12/2020 

Foi realizado devolutivas para as famílias, referente aos 
atendimentos de 2020.  

02/12/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Calendário de Fim de Ano 
Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim 
do Ano. Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar 
certas frustrações e ter paciência. Realizar esta atividade em 
família. 
Material: Régua, cola, tesoura, lápis, canetão preto, cola, 
glitter.... 
Desenvolvimento: Recortar um triângulo medindo 48 cm de 
altura, por 40 cm de base. Isso será seu Pinheiro. Você também 
poderá recortar uma estrela, um vaso e um laço para decorá-lo 
depois. A cartela com as imagens por dia, segue em anexo. 
Estas também serão recortadas e dispostas no seu pinheiro. 
Com o calendário pronto, você irá pendurá-lo numa superfície 
de metal e colocar o imã em cada dia respectivo, assim 
sucessivamente até chegar o Natal. 
 
PENDENTE 

09/12/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Cartão das Emoções  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas 
em sua rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já 
conhecidas. 
Material: Papel, lápis, caneta...  
Desenvolvimento: Em um papel, monte o seu cartão das 
emoções. Escreva tudo o que sente e o que pretende para o 
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próximo ano. Poderá fazer desenhos também, use a 
criatividade!  
 
PENDENTE 

16/12/2020 Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. Através deste vídeo, buscamos resgatar o espirito de 
Natal, agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram 
nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para 
todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios 
foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais 
essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos festas e que o 
próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas 
positivas.  

Objetivos 
Específicos: 

 Trabalhar Motricidade Orofacial (aprimorar mobilidade 
e tonicidade dos órgãos fonoarticulatórios: lábios e 
língua); 

 Adequar as funções orofaciais: respiração, sucção e  
mastigação; 

 Estimular intenção comunicativa oral; 

 Aprimorar a narrativa oral.  
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 

 
Rua: São Paulo, n° 470 , Bairro dos 
Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Paciente: Davi Beuting Severo 

Data Nascimento: 3/08/2011 

Mês: Dezembro/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

 

 

 

Data  

01/12/2020 
ao dia 

18/12/2020 

Foi realizado devolutivas para as famílias, referente aos 
atendimentos de 2020.  

02/12/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Calendário de Fim de Ano 
Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim 
do Ano. Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar 
certas frustrações e ter paciência. Realizar esta atividade em 
família. 
Material: Régua, cola, tesoura, lápis, canetão preto, cola, 
glitter.... 
Desenvolvimento: Recortar um triângulo medindo 48 cm de 
altura, por 40 cm de base. Isso será seu Pinheiro. Você também 
poderá recortar uma estrela, um vaso e um laço para decorá-lo 
depois. A cartela com as imagens por dia, segue em anexo. 
Estas também serão recortadas e dispostas no seu pinheiro. 
Com o calendário pronto, você irá pendurá-lo numa superfície 
de metal e colocar o imã em cada dia respectivo, assim 
sucessivamente até chegar o Natal. 
 
PENDENTE 

09/12/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Cartão das Emoções  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas 
em sua rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já 
conhecidas. 
Material: Papel, lápis, caneta...  
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Desenvolvimento: Em um papel, monte o seu cartão das 
emoções. Escreva tudo o que sente e o que pretende para o 
próximo ano. Poderá fazer desenhos também, use a 
criatividade!  
 
PENDENTE 

16/12/2020 Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. Através deste vídeo, buscamos resgatar o espirito de 
Natal, agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram 
nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para 
todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios 
foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais 
essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos festas e que o 
próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas 
positivas.  

Objetivos 
Específicos: 

 Estimular o uso do pronome “eu” antes das frases; 

 Estimular intenção comunicativa oral; 

 Aprimorar a linguagem oral; 

 Trabalhar Motricidade Orofacial (aprimorar 
mobilidade e tonicidade dos órgãos 
fonoarticulatórios: lábios e língua); 

 Adequar as funções orofaciais: respiração, sucção 
e mastigação; 

 Aprimorar a organização do sistema fonológico.       
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 

 
Rua: São Paulo, n° 470, Bairro dos 
Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Paciente: Edie Lourenço Carvalho 

Data Nascimento: 20/02/2009 

Mês: Dezembro/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

 

 

Data  

01/12/2020 
ao dia 

18/12/2020 

Foi realizado devolutivas para as famílias, referente aos 
atendimentos de 2020.  

02/12/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Calendário de Fim de Ano 
Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim 
do Ano. Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar 
certas frustrações e ter paciência. Realizar esta atividade em 
família. 
Material: Régua, cola, tesoura, lápis, canetão preto, cola, 
glitter.... 
Desenvolvimento: Recortar um triângulo medindo 48 cm de 
altura, por 40 cm de base. Isso será seu Pinheiro. Você também 
poderá recortar uma estrela, um vaso e um laço para decorá-lo 
depois. A cartela com as imagens por dia, segue em anexo. 
Estas também serão recortadas e dispostas no seu pinheiro. 
Com o calendário pronto, você irá pendurá-lo numa superfície 
de metal e colocar o imã em cada dia respectivo, assim 
sucessivamente até chegar o Natal. 
 
PENDENTE 

09/12/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Cartão das Emoções  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas 
em sua rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já 
conhecidas. 
Material: Papel, lápis, caneta...  
Desenvolvimento: Em um papel, monte o seu cartão das 
emoções. Escreva tudo o que sente e o que pretende para o 
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próximo ano. Poderá fazer desenhos também, use a 
criatividade!  
 
PENDENTE 

16/12/2020 Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. Através deste vídeo, buscamos resgatar o espirito de 
Natal, agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram 
nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para 
todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios 
foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais 
essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos festas e que o 
próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas 
positivas.  

Objetivos 
Específicos: 

 Desenvolver a linguagem oral; 

 Aumentar o vocabulário; 

 Estimular intenção comunicativa oral e permanência 

de contato ocular; 

 Aprimorar a narrativa oral; 

 Estimular o uso correto da colocação verbal.        
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 

 
Rua: São Paulo, n°470 , Bairro dos 
Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Paciente: Emanuel Gonçalves Buzzo  

Data Nascimento: 03/02/2012 

Mês: Dezembro/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

 

 

 

Data  

01/12/2020 
ao dia 

18/12/2020 

Foi realizado devolutivas para as famílias, referente aos 
atendimentos de 2020.  

02/12/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Calendário de Fim de Ano 
Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim 
do Ano. Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar 
certas frustrações e ter paciência. Realizar esta atividade em 
família. 
Material: Régua, cola, tesoura, lápis, canetão preto, cola, 
glitter.... 
Desenvolvimento: Recortar um triângulo medindo 48 cm de 
altura, por 40 cm de base. Isso será seu Pinheiro. Você também 
poderá recortar uma estrela, um vaso e um laço para decorá-lo 
depois. A cartela com as imagens por dia, segue em anexo. 
Estas também serão recortadas e dispostas no seu pinheiro. 
Com o calendário pronto, você irá pendurá-lo numa superfície 
de metal e colocar o imã em cada dia respectivo, assim 
sucessivamente até chegar o Natal. 
 
PENDENTE 

09/12/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Cartão das Emoções  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas 
em sua rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já 
conhecidas. 
Material: Papel, lápis, caneta...  
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Desenvolvimento: Em um papel, monte o seu cartão das 
emoções. Escreva tudo o que sente e o que pretende para o 
próximo ano. Poderá fazer desenhos também, use a 
criatividade!  
 
PENDENTE 

16/12/2020 Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. Através deste vídeo, buscamos resgatar o espirito de 
Natal, agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram 
nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para 
todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios 
foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais 
essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos festas e que o 
próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas 
positivas.  

Objetivos 
Específicos: 

 Aumentar o vocabulário; 

 Desenvolver a linguagem oral (compreensão); 

 Ampliar a narrativa oral (desenvolver diálogos 

narrativos mais complexos).   
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 

 
Rua: São Paulo, n°470 , Bairro dos 
Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Paciente: Fábio Henrique Firmino Molinari 

Data Nascimento: 15/07/2009 

Mês: Dezembro/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

 

 

 

Data  

01/12/2020 
ao dia 

18/12/2020 

Foi realizado devolutivas para as famílias, referente aos 
atendimentos de 2020.  

02/12/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Calendário de Fim de Ano 
Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim 
do Ano. Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar 
certas frustrações e ter paciência. Realizar esta atividade em 
família. 
Material: Régua, cola, tesoura, lápis, canetão preto, cola, 
glitter.... 
Desenvolvimento: Recortar um triângulo medindo 48 cm de 
altura, por 40 cm de base. Isso será seu Pinheiro. Você também 
poderá recortar uma estrela, um vaso e um laço para decorá-lo 
depois. A cartela com as imagens por dia, segue em anexo. 
Estas também serão recortadas e dispostas no seu pinheiro. 
Com o calendário pronto, você irá pendurá-lo numa superfície 
de metal e colocar o imã em cada dia respectivo, assim 
sucessivamente até chegar o Natal. 
 
PENDENTE 

09/12/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Cartão das Emoções  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas 
em sua rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já 
conhecidas. 
Material: Papel, lápis, caneta...  
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Desenvolvimento: Em um papel, monte o seu cartão das 
emoções. Escreva tudo o que sente e o que pretende para o 
próximo ano. Poderá fazer desenhos também, use a 
criatividade!  
 
PENDENTE 

16/12/2020 Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. Através deste vídeo, buscamos resgatar o espirito de 
Natal, agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram 
nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para 
todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios 
foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais 
essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos festas e que o 
próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas 
positivas.  

Objetivos 
Específicos: 

 Aumentar o vocabulário; 

 Desenvolver a linguagem oral (compreensão); 

 Ampliar a narrativa oral (desenvolver diálogos 

narrativos mais complexos).   
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 

 
Rua: São Paulo, n° 470 , Bairro dos 
Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Paciente: Felipe Félix  

Data Nascimento: 17/07/2014 

Mês: Dezembro/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

 

 

Data  

01/12/2020 
ao dia 

18/12/2020 

Foi realizado devolutivas para as famílias, referente aos 
atendimentos de 2020.  

02/12/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: O sanduiche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; Promover o gosto e 
habito pela leitura; Estimular a imaginação, ampliar sequência 
lógica; Promover momentos de interação entre educando e 
família. 
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade 
da história O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link 
enviado junto, ouvir a história e em seguida preparar um 
delicioso sanduíche. 
 
PENDENTE 

09/12/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Pareamento das Cores com Palitos  
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora 
fina e viso motora; Organização espacial. 
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade 
de pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa 
de ovo, palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o 
material iremos iniciar nossa atividade. O educando deve pegar 
um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 
 
PENDENTE 

16/12/2020 Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. Através deste vídeo, buscamos resgatar o espirito de 
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Natal, agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram 
nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para 
todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios 
foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais 
essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos festas e que o 
próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas 
positivas.  

Objetivos 
Específicos: 

 Aumentar o vocabulário; 

 Desenvolver a linguagem oral (compreensão); 

 Ampliar a narrativa oral (desenvolver diálogos 

narrativos mais complexos).   
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 

 
Rua: São Paulo, n°470 , Bairro dos 
Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Paciente: Felipe Gabriel da Silva  

Data Nascimento: 02/10/2010 

Mês: Novembro/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

 

 

Data  

01/12/2020 
ao dia 

18/12/2020 

Foi realizado devolutivas para as famílias, referente aos 
atendimentos de 2020.  

02/12/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: O sanduiche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; Promover o gosto e 
habito pela leitura; Estimular a imaginação, ampliar sequência 
lógica; Promover momentos de interação entre educando e 
família. 
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade 
da história O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link 
enviado junto, ouvir a história e em seguida preparar um 
delicioso sanduíche. 
 
PENDENTE 

09/12/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Pareamento das Cores com Palitos  
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora 
fina e viso motora; Organização espacial. 
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade 
de pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa 
de ovo, palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o 
material iremos iniciar nossa atividade. O educando deve pegar 
um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 
 
PENDENTE 

16/12/2020 Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. Através deste vídeo, buscamos resgatar o espirito de 
Natal, agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram 
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nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para 
todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios 
foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais 
essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos festas e que o 
próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas 
positivas.  

Objetivos 
Específicos: 

 Estabelecer vínculo terapêutico; 

 Avaliar questões fonológicas.   
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 

 
Rua: São Paulo, n°470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

 Paciente: Gabriel Ávila de Oliveira 
 Data Nascimento: 8/03/2013 
 Mês: Dezembro/2020 
 Profissional: Fga. Lara Karina Soares 
 

 

 

 

Data  

01/12/2020 
ao dia 

18/12/2020 

Foi realizado devolutivas para as famílias, referente aos 
atendimentos de 2020.  

02/12/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: O sanduiche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; Promover o gosto e 
habito pela leitura; Estimular a imaginação, ampliar sequência 
lógica; Promover momentos de interação entre educando e 
família. 
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade 
da história O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link 
enviado junto, ouvir a história e em seguida preparar um 
delicioso sanduíche. 
 
PENDENTE 

09/12/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Pareamento das Cores com Palitos  
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora 
fina e viso motora; Organização espacial. 
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade 
de pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa 
de ovo, palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o 
material iremos iniciar nossa atividade. O educando deve pegar 
um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 
 
PENDENTE 

16/12/2020 Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. Através deste vídeo, buscamos resgatar o espirito de 
Natal, agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram 
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nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para 
todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios 
foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais 
essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos festas e que o 
próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas 
positivas.  

Objetivos 
Específicos: 

 Aprimorar a narrativa oral (desenvolver diálogos 

narrativos mais complexos); 

 Aprimorar a organização do sistema fonológico.  
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 

 
Rua: São Paulo, n° 470 , Bairro dos 
Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Paciente: Gustavo Antonio de Souza Manske  

Data Nascimento: 24/07/2008 

Mês: Dezembro/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

 

 

Data  

01/12/2020 
ao dia 

18/12/2020 

Foi realizado devolutivas para as famílias, referente aos 
atendimentos de 2020.  

02/12/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Calendário de Fim de Ano 
Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim 
do Ano. Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar 
certas frustrações e ter paciência. Realizar esta atividade em 
família. 
Material: Régua, cola, tesoura, lápis, canetão preto, cola, 
glitter.... 
Desenvolvimento: Recortar um triângulo medindo 48 cm de 
altura, por 40 cm de base. Isso será seu Pinheiro. Você também 
poderá recortar uma estrela, um vaso e um laço para decorá-lo 
depois. A cartela com as imagens por dia, segue em anexo. 
Estas também serão recortadas e dispostas no seu pinheiro. 
Com o calendário pronto, você irá pendurá-lo numa superfície 
de metal e colocar o imã em cada dia respectivo, assim 
sucessivamente até chegar o Natal. 
 
PENDENTE 

09/12/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Cartão das Emoções  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas 
em sua rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já 
conhecidas. 
Material: Papel, lápis, caneta...  
Desenvolvimento: Em um papel, monte o seu cartão das 
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emoções. Escreva tudo o que sente e o que pretende para o 
próximo ano. Poderá fazer desenhos também, use a 
criatividade!  
 
PENDENTE 

16/12/2020 Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. Através deste vídeo, buscamos resgatar o espirito de 
Natal, agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram 
nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para 
todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios 
foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais 
essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos festas e que o 
próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas 
positivas.  

Objetivos 
Específicos: 

 Desenvolver a linguagem oral (compreensão); 

 Ampliar a narrativa oral (desenvolver diálogos 

narrativos mais complexos).   
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 

 
Rua: São Paulo, n°470 , Bairro dos 
Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Paciente: Hector Augusto Pereira Machado  

Data Nascimento: 07/04/2010 

Mês: Dezembro/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

 

 

 

Data  

01/12/2020 
ao dia 

18/12/2020 

Foi realizado devolutivas para as famílias, referente aos 
atendimentos de 2020.  

02/12/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Calendário de Fim de Ano 
Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim 
do Ano. Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar 
certas frustrações e ter paciência. Realizar esta atividade em 
família. 
Material: Régua, cola, tesoura, lápis, canetão preto, cola, 
glitter.... 
Desenvolvimento: Recortar um triângulo medindo 48 cm de 
altura, por 40 cm de base. Isso será seu Pinheiro. Você também 
poderá recortar uma estrela, um vaso e um laço para decorá-lo 
depois. A cartela com as imagens por dia, segue em anexo. 
Estas também serão recortadas e dispostas no seu pinheiro. 
Com o calendário pronto, você irá pendurá-lo numa superfície 
de metal e colocar o imã em cada dia respectivo, assim 
sucessivamente até chegar o Natal. 
 
PENDENTE 

09/12/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Cartão das Emoções  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas 
em sua rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já 
conhecidas. 
Material: Papel, lápis, caneta...  
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Desenvolvimento: Em um papel, monte o seu cartão das 
emoções. Escreva tudo o que sente e o que pretende para o 
próximo ano. Poderá fazer desenhos também, use a 
criatividade!  
 
PENDENTE 

16/12/2020 Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. Através deste vídeo, buscamos resgatar o espirito de 
Natal, agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram 
nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para 
todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios 
foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais 
essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos festas e que o 
próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas 
positivas.  

Objetivos 
Específicos: 

 Aumentar o vocabulário; 

 Ampliar a narrativa oral (desenvolver diálogos 
narrativos mais complexos). 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 

 
Rua: São Paulo, n° 470 , Bairro dos 
Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Paciente: Isabelli Pereira Lima  

Data Nascimento: 4/01/2013 

Mês: Dezembro/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

 

 

 

Data  

01/12/2020 
ao dia 

18/12/2020 

Foi realizado devolutivas para as famílias, referente aos 
atendimentos de 2020.  

02/12/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: O sanduiche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; Promover o gosto e 
habito pela leitura; Estimular a imaginação, ampliar sequência 
lógica; Promover momentos de interação entre educando e 
família. 
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade 
da história O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link 
enviado junto, ouvir a história e em seguida preparar um 
delicioso sanduíche. 
 
PENDENTE 

09/12/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Pareamento das Cores com Palitos  
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora 
fina e viso motora; Organização espacial. 
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade 
de pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa 
de ovo, palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o 
material iremos iniciar nossa atividade. O educando deve pegar 
um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 
 
PENDENTE 
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16/12/2020 Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. Através deste vídeo, buscamos resgatar o espirito de 
Natal, agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram 
nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para 
todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios 
foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais 
essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos festas e que o 
próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas 
positivas.  

Objetivos 
Específicos: 

 Estabelecer vínculo terapêutico; 

 Estimular a linguagem oral funcional; 

 Estimular intenção comunicativa oral funcional; 

 Aumentar o vocabulário; 

 Adequar as funções orofaciais: mastigação e 

respiração.   
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 

 
Rua: São Paulo, n° 470, Bairro dos 
Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

 

Data  

01/12/2020 
ao dia 

18/12/2020 

Foi realizado devolutivas para as famílias, referente aos 
atendimentos de 2020.  

02/12/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Calendário de Fim de Ano 
Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim 
do Ano. Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar 
certas frustrações e ter paciência. Realizar esta atividade em 
família. 
Material: Régua, cola, tesoura, lápis, canetão preto, cola, 
glitter.... 
Desenvolvimento: Recortar um triângulo medindo 48 cm de 
altura, por 40 cm de base. Isso será seu Pinheiro. Você também 
poderá recortar uma estrela, um vaso e um laço para decorá-lo 
depois. A cartela com as imagens por dia, segue em anexo. 
Estas também serão recortadas e dispostas no seu pinheiro. 
Com o calendário pronto, você irá pendurá-lo numa superfície 
de metal e colocar o imã em cada dia respectivo, assim 
sucessivamente até chegar o Natal. 
 
PENDENTE 

09/12/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Cartão das Emoções  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas 
em sua rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já 
conhecidas. 
Material: Papel, lápis, caneta...  
Desenvolvimento: Em um papel, monte o seu cartão das 
emoções. Escreva tudo o que sente e o que pretende para o 

Paciente: João Gabriel Ribeiro 
Data Nascimento: 5/05/2011 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Fga. Lara Karina Soares 
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próximo ano. Poderá fazer desenhos também, use a 
criatividade!  
 
PENDENTE 

16/12/2020 Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. Através deste vídeo, buscamos resgatar o espirito de 
Natal, agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram 
nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para 
todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios 
foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais 
essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos festas e que o 
próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas 
positivas.  

 
Objetivos 

Específicos: 

 Aprimorar a narrativa oral (estimular a organização da 

narrativa e desenvolver diálogos narrativos mais 

complexos). 

 Aprimorar mobilidade e tonicidade dos órgãos 

fonoarticulatórios: bochechas, lábios e língua; 

 Adequar as funções orofaciais: respiração e 

mastigação.   
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 

 
Rua São Paulo, n°470 , Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Paciente: Joyce Manuela Pereira dos Santos 
Data Nascimento: 23/01/2008 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

 

Data  

01/12/2020 
ao dia 

18/12/2020 

Foi realizado devolutivas para as famílias, referente aos 
atendimentos de 2020.  

02/12/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: O sanduiche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; Promover o gosto e 
habito pela leitura; Estimular a imaginação, ampliar sequência 
lógica; Promover momentos de interação entre educando e 
família. 
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade 
da história O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link 
enviado junto, ouvir a história e em seguida preparar um 
delicioso sanduíche. 
 
PENDENTE 

09/12/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Pareamento das Cores com Palitos  
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora 
fina e viso motora; Organização espacial. 
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade 
de pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa 
de ovo, palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o 
material iremos iniciar nossa atividade. O educando deve pegar 
um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 
 
PENDENTE 

16/12/2020 Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. Através deste vídeo, buscamos resgatar o espirito de 
Natal, agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram 
nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para 
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todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios 
foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais 
essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos festas e que o 
próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas 
positivas.  

Objetivos 
Específicos: 

 Estabelecer vínculo terapêutico; 

 Estimular a linguagem oral funcional; 

 Estimular intenção comunicativa oral funcional; 

 Aumentar o vocabulário; 

 Adequar as funções orofaciais: mastigação e 

respiração.   
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 

 
Rua: São Paulo, n° 470, Bairro dos 
Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Paciente: Leonardo Assunção Martins 
Data Nascimento: 6/06/2010 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

 

 

 

Data  

01/12/2020 
ao dia 

18/12/2020 

Foi realizado devolutivas para as famílias, referente aos 
atendimentos de 2020.  

02/12/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Calendário de Fim de Ano 
Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim 
do Ano. Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar 
certas frustrações e ter paciência. Realizar esta atividade em 
família. 
Material: Régua, cola, tesoura, lápis, canetão preto, cola, 
glitter.... 
Desenvolvimento: Recortar um triângulo medindo 48 cm de 
altura, por 40 cm de base. Isso será seu Pinheiro. Você também 
poderá recortar uma estrela, um vaso e um laço para decorá-lo 
depois. A cartela com as imagens por dia, segue em anexo. 
Estas também serão recortadas e dispostas no seu pinheiro. 
Com o calendário pronto, você irá pendurá-lo numa superfície 
de metal e colocar o imã em cada dia respectivo, assim 
sucessivamente até chegar o Natal. 
 
PENDENTE 

09/12/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Cartão das Emoções  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas 
em sua rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já 
conhecidas. 
Material: Papel, lápis, caneta...  
Desenvolvimento: Em um papel, monte o seu cartão das 
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emoções. Escreva tudo o que sente e o que pretende para o 
próximo ano. Poderá fazer desenhos também, use a 
criatividade!  
 
PENDENTE 

16/12/2020 Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. Através deste vídeo, buscamos resgatar o espirito de 
Natal, agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram 
nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para 
todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios 
foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais 
essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos festas e que o 
próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas 
positivas.  

Objetivos 
Específicos: 

 Trabalhar Motricidade Orofacial (aprimorar mobilidade 

e tonicidade dos órgãos fonoarticulatórios: lábios e 

língua); 

 Adequar as funções orofaciais: respiração e 

mastigação;  

 Ampliar a narrativa oral (desenvolver diálogos 

narrativos mais complexos).     
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 

 
Rua: São Paulo, n° 470 , Bairro dos 
Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Paciente: Lucas Eduardo Vargas Dornelles 

Data Nascimento: 4/05/2005 

Mês: Dezembro/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

 

 

 

Data  

01/12/2020 
ao dia 

18/12/2020 

Foi realizado devolutivas para as famílias, referente aos 
atendimentos de 2020.  

02/12/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Calendário de Fim de Ano 
Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim 
do Ano. Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar 
certas frustrações e ter paciência. Realizar esta atividade em 
família. 
Material: Régua, cola, tesoura, lápis, canetão preto, cola, 
glitter.... 
Desenvolvimento: Recortar um triângulo medindo 48 cm de 
altura, por 40 cm de base. Isso será seu Pinheiro. Você também 
poderá recortar uma estrela, um vaso e um laço para decorá-lo 
depois. A cartela com as imagens por dia, segue em anexo. 
Estas também serão recortadas e dispostas no seu pinheiro. 
Com o calendário pronto, você irá pendurá-lo numa superfície 
de metal e colocar o imã em cada dia respectivo, assim 
sucessivamente até chegar o Natal. 
 
PENDENTE 

09/12/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Cartão das Emoções  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas 
em sua rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já 
conhecidas. 
Material: Papel, lápis, caneta...  
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Desenvolvimento: Em um papel, monte o seu cartão das 
emoções. Escreva tudo o que sente e o que pretende para o 
próximo ano. Poderá fazer desenhos também, use a 
criatividade!  
 
PENDENTE 

16/12/2020 Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. Através deste vídeo, buscamos resgatar o espirito de 
Natal, agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram 
nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para 
todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios 
foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais 
essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos festas e que o 
próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas 
positivas.  

Objetivos 
Específicos: 

 Estimular trocas de turno comunicativa (interação 

social); 

 Trabalhar a ampliação da linguagem oral 

(desenvolver diálogos narrativos mais complexos); 

 Estimular iniciativa nas interações sociais; 

 Adequar entonação vocal. 

 Trabalhar Motricidade Orofacial (aprimorar mobilidade 

e tonicidade dos órgãos fonoarticulatórios: lábios e 

língua); 

 Adequar as funções orofaciais: respiração, sucção e  

mastigação. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 

 
Rua: São Paulo, n° 470, Bairro dos 
Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

 

Data  

01/12/2020 
ao dia 

18/12/2020 

Foi realizado devolutivas para as famílias, referente aos 
atendimentos de 2020.  

02/12/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Origami de Cachorro  
Objetivos: Estimular a criatividade, a concentração, 
desenvolver a coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/Estratégia: Papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Desenvolvimento: No vídeo explico passo a passo de como 
fazer o origami do cachorro e após a criança deverá usar sua 
criatividade, imaginação e criar uma história para o seu 
cachorro. 
 
PENDENTE 

09/12/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Origami Meu Barquinho de Papel  
Objetivos: Estimular a criatividade, a concentração, 
desenvolver a coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/Estratégia: Papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Desenvolvimento: No vídeo explico passo a passo de como 
fazer o origami do Barquinho de Papel e após a criança deverá 
usar sua criatividade, imaginação e criar uma história. 
 
PENDENTE 

16/12/2020 Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. Através deste vídeo, buscamos resgatar o espirito de 
Natal, agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram 
nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para 
todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios 

Paciente: Luciana Algaza Fuentes 

Data Nascimento: 29/05/2015 

Mês: Dezembro/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 
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foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais 
essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos festas e que o 
próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas 
positivas.  

Objetivos 
Específicos: 

 Estimular a linguagem oral (compreensão); 

 Estimular intenção comunicativa oral; 

 Desenvolver a interação social 

 Aumentar o vocabulário; 

 Minimizar a estereotipia vocal; 

 Desenvolver a narrativa oral;  

 Aprimorar a organização do sistema fonológico. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 

 
Rua: São Paulo, n° 470, Bairro dos 
Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Paciente: Mathias Becker Niechel  

Data Nascimento: 06/02/2014 

Mês: Dezembro/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

 

 

Data  

01/12/2020 
ao dia 

18/12/2020 

Foi realizado devolutivas para as famílias, referente aos 
atendimentos de 2020.  

02/12/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Origami de Cachorro  
Objetivos: Estimular a criatividade, a concentração, 
desenvolver a coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/Estratégia: Papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Desenvolvimento: No vídeo explico passo a passo de como 
fazer o origami do cachorro e após a criança deverá usar sua 
criatividade, imaginação e criar uma história para o seu 
cachorro. 
 
PENDENTE 

09/12/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Origami Meu Barquinho de Papel  
Objetivos: Estimular a criatividade, a concentração, 
desenvolver a coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/Estratégia: Papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Desenvolvimento: No vídeo explico passo a passo de como 
fazer o origami do Barquinho de Papel e após a criança deverá 
usar sua criatividade, imaginação e criar uma história. 
 
PENDENTE 

16/12/2020 Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. Através deste vídeo, buscamos resgatar o espirito de 
Natal, agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram 
nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para 
todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios 

337 / 700



 

foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais 
essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos festas e que o 
próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas 
positivas.  

Objetivos 
Específicos: 

 Aprimorar a narrativa oral; 

 Aprimorar a organização do sistema 

fonológico. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 

 
Rua: São Paulo, n° 470, Bairro dos 
Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Paciente: Miguel Fernando Ferraz 

Data Nascimento: 01/09/2015 

Mês: Dezembro/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

 

 

Data  

01/12/2020 
ao dia 

18/12/2020 

Foi realizado devolutivas para as famílias, referente aos 
atendimentos de 2020.  

02/12/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: O sanduiche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; Promover o gosto e 
habito pela leitura; Estimular a imaginação, ampliar sequência 
lógica; Promover momentos de interação entre educando e 
família. 
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade 
da história O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link 
enviado junto, ouvir a história e em seguida preparar um 
delicioso sanduíche. 
 
PENDENTE 

09/12/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Pareamento das Cores com Palitos  
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora 
fina e viso motora; Organização espacial. 
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade 
de pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa 
de ovo, palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o 
material iremos iniciar nossa atividade. O educando deve pegar 
um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 
 
PENDENTE 

16/12/2020 Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. Através deste vídeo, buscamos resgatar o espirito de 
Natal, agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram 
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nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para 
todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios 
foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais 
essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos festas e que o 
próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas 
positivas.  

Objetivos 
Específicos: 

 Aprimorar a narrativa oral (desenvolver diálogos 

narrativos mais complexos); 

 Aprimorar a organização do sistema fonológico.  
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 

 
Rua: São Paulo, n°470 , Bairro dos 
Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Paciente: Pedro Yohan  

Data Nascimento:  

Mês: Dezembro/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

 

 

Data  

01/12/2020 
ao dia 

18/12/2020 

Foi realizado devolutivas para as famílias, referente aos 
atendimentos de 2020.  

02/12/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Origami de Cachorro  
Objetivos: Estimular a criatividade, a concentração, 
desenvolver a coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/Estratégia: Papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Desenvolvimento: No vídeo explico passo a passo de como 
fazer o origami do cachorro e após a criança deverá usar sua 
criatividade, imaginação e criar uma história para o seu 
cachorro. 
 
PENDENTE 

09/12/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Origami Meu Barquinho de Papel  
Objetivos: Estimular a criatividade, a concentração, 
desenvolver a coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/Estratégia: Papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Desenvolvimento: No vídeo explico passo a passo de como 
fazer o origami do Barquinho de Papel e após a criança deverá 
usar sua criatividade, imaginação e criar uma história. 
 
PENDENTE 

16/12/2020 Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. Através deste vídeo, buscamos resgatar o espirito de 
Natal, agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram 
nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para 
todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios 
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foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais 
essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos festas e que o 
próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas 
positivas.  

Objetivos 
Específicos: 

 Estimular a linguagem oral (compreensão); 

 Estimular intenção comunicativa oral; 

 Aumentar o vocabulário; 

 Desenvolver a narrativa oral;  

 Aprimorar a organização do sistema fonológico. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 

 
Rua: São Paulo, n° 470 , Bairro dos 
Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Paciente: Samuel da Silva  

Data Nascimento: 05/12/2014 

Mês: Dezembro/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

 

 

Data  

01/12/2020 
ao dia 

18/12/2020 

Foi realizado devolutivas para as famílias, referente aos 
atendimentos de 2020.  

02/12/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Origami de Cachorro  
Objetivos: Estimular a criatividade, a concentração, 
desenvolver a coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/Estratégia: Papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Desenvolvimento: No vídeo explico passo a passo de como 
fazer o origami do cachorro e após a criança deverá usar sua 
criatividade, imaginação e criar uma história para o seu 
cachorro. 
 
PENDENTE 

09/12/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Origami Meu Barquinho de Papel  
Objetivos: Estimular a criatividade, a concentração, 
desenvolver a coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/Estratégia: Papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Desenvolvimento: No vídeo explico passo a passo de como 
fazer o origami do Barquinho de Papel e após a criança deverá 
usar sua criatividade, imaginação e criar uma história. 
 
PENDENTE 

16/12/2020 Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. Através deste vídeo, buscamos resgatar o espirito de 
Natal, agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram 
nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para 
todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios 
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foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais 
essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos festas e que o 
próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas 
positivas.  

Objetivos 
Específicos: 

 Aumentar o vocabulário; 

 Aprimorar a narrativa oral; 

 Aprimorar organização do sistema fonológico.       
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 

 
Rua: São Paulo, n° 470 , Bairro dos 
Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Paciente: Sofia Taborda do Amaral 
Data Nascimento: 22/10/2009 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

 

 

 

Data  

01/12/2020 
ao dia 

18/12/2020 

Foi realizado devolutivas para as famílias, referente aos 
atendimentos de 2020.  

02/12/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: O sanduiche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; Promover o gosto e 
habito pela leitura; Estimular a imaginação, ampliar sequência 
lógica; Promover momentos de interação entre educando e 
família. 
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade 
da história O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link 
enviado junto, ouvir a história e em seguida preparar um 
delicioso sanduíche. 
 
PENDENTE 

09/12/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Pareamento das Cores com Palitos  
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora 
fina e viso motora; Organização espacial. 
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade 
de pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa 
de ovo, palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o 
material iremos iniciar nossa atividade. O educando deve pegar 
um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 
 
PENDENTE 

16/12/2020 Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. Através deste vídeo, buscamos resgatar o espirito de 
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Natal, agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram 
nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para 
todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios 
foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais 
essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos festas e que o 
próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas 
positivas.  

Objetivos 
Específicos: 

 Aumentar o vocabulário; 

 Desenvolver a linguagem oral (compreensão); 

 Ampliar a narrativa oral (desenvolver diálogos 

narrativos mais complexos).   
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 

 
Rua: São Paulo, n° , Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Paciente: Victor Hugo Vaz 

Data Nascimento: 10/08/2010  

Mês: Dezembro/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

 

 

Data  

01/12/2020 
ao dia 

18/12/2020 

Foi realizado devolutivas para as famílias, referente aos 
atendimentos de 2020.  

02/12/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Calendário de Fim de Ano 
Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim 
do Ano. Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar 
certas frustrações e ter paciência. Realizar esta atividade em 
família. 
Material: Régua, cola, tesoura, lápis, canetão preto, cola, 
glitter.... 
Desenvolvimento: Recortar um triângulo medindo 48 cm de 
altura, por 40 cm de base. Isso será seu Pinheiro. Você também 
poderá recortar uma estrela, um vaso e um laço para decorá-lo 
depois. A cartela com as imagens por dia, segue em anexo. 
Estas também serão recortadas e dispostas no seu pinheiro. 
Com o calendário pronto, você irá pendurá-lo numa superfície 
de metal e colocar o imã em cada dia respectivo, assim 
sucessivamente até chegar o Natal. 
 
PENDENTE 

09/12/2020 Foi enviado atividade através da Plataforma Classroom:  
 
Atividade: Cartão das Emoções  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas 
em sua rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já 
conhecidas. 
Material: Papel, lápis, caneta...  
Desenvolvimento: Em um papel, monte o seu cartão das 
emoções. Escreva tudo o que sente e o que pretende para o 
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próximo ano. Poderá fazer desenhos também, use a 
criatividade!  
 
PENDENTE 

16/12/2020 Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. Através deste vídeo, buscamos resgatar o espirito de 
Natal, agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram 
nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para 
todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios 
foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais 
essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos festas e que o 
próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas 
positivas.  

Objetivos 
Específicos: 

 Aprimorar a narrativa oral (desenvolver diálogos 
narrativos mais complexos); 

 Aprimorar mobilidade e tonicidade dos órgãos 
fonoarticulatórios: lábios e língua; 

 Adequar as funções orofaciais: respiração e 
mastigação.  
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 

 

Usuário: Bernardo Rey Portnoi 

Data Nascimento: 08/03/2006 

Mês: dezembro/2020 

Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 

 

 

 

Data   

01/12/20 Do dia 1 ao dia 16 a equipe clínica esteve realizando com as 
famílias as devolutivas referentes aos atendimentos clínicos que 
ocorreram no ano, expondo os objetivos e resultados alcançados. 

02/12/20 Vídeo: Calendário de Fim de Ano. 
 
Objetivos: Celebrar os dias de dezembro até a chegada do fim do 
Ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. 
Tolerar certas frustrações e ter paciência.  
Realizar esta atividade em família. 
 
PENDENTE 

08/12/20 Do dia 1 ao dia 16 a equipe clínica esteve realizando com as 
famílias as devolutivas referentes aos atendimentos clínicos que 
ocorreram no ano, expondo os objetivos e resultados alcançados. 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  
 
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em 
sua rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, glitter, 
lápis de escrever, canetinha. 
 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, 
deixando uma mensagem diferente. Expressando através de 
seus sentimentos. 
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PENDENTE 

15/12/20 Do dia 1 ao dia 16 a equipe clínica esteve realizando com as 
famílias as devolutivas referentes aos atendimentos clínicos que 
ocorreram no ano, expondo os objetivos e resultados alcançados. 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo 
comemorativo ao natal. 
 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse 
ano diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos 
onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram 
vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o 
próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas  
positivas. 

 

Objetivos terapêuticos: 

 Focar no diálogo, a fim de que ele possa compreender melhor sobre si e 

ampliar suas noções de mundo;  

 Aprimorar a capacidade cognitiva;  

 Ampliar habilidades sociais (formas de se portar, reconhecer os limites das 

relações, etc). 

 Trabalhar questões pertinentes à adolescência (sexualidade e 

desenvolvimento) 

 Trabalhar auto eficácia (autoestima) 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 

 

Usuário: D’Alessandro Dias Minuto 

Data Nascimento: 20/04/2010 

Mês: dezembro/2020 

Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 

 

 

Data   

02/12/20 Vídeo: O sanduíche da Maricota 
 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e 
habito pela leitura; estimular a imaginação, ampliar sequência 
lógica; promover momentos de interação entre educando e 
família.  
 
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da 
história O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link 
enviado junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso 
sanduíche. 
 
PENDENTE. 

04/12/20 Do dia 1 ao dia 16 a equipe clínica esteve realizando com as 
famílias as devolutivas referentes aos atendimentos clínicos que 
ocorreram no ano, expondo os objetivos e resultados alcançados. 

09/12/20 Vídeo: Pareamento das cores com palito 
 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina 
e viso motora; organização espacial.  
 
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade 
de pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa 
de ovo, palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o 
material iremos iniciar nossa atividade. O educando deve pegar 
um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 
 
PENDENTE 
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11/12/20 Do dia 1 ao dia 16 a equipe clínica esteve realizando com as 
famílias as devolutivas referentes aos atendimentos clínicos que 
ocorreram no ano, expondo os objetivos e resultados alcançados. 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo 
comemorativo ao natal. 
 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse 
ano diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos 
onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram 
vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o 
próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas  
positivas. 

 

Objetivos terapêuticos: 

 Desenvolver atenção compartilhada; 

 Criar habilidades sociais básicas de interação 

 Desenvolver noções do ambiente 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 

 

Usuário: Daniel Victor Pires Pereira 

Data Nascimento: 19/03/2008 

Mês: dezembro/2020 

Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 

 

 

Data   

02/12/20 Vídeo: Calendário de Fim de Ano. 
 
Objetivos: Celebrar os dias de dezembro até a chegada do fim do 
Ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. 
Tolerar certas frustrações e ter paciência.  
Realizar esta atividade em família. 
 
PENDENTE 

04/12/20 Do dia 1 ao dia 16 a equipe clínica esteve realizando com as 
famílias as devolutivas referentes aos atendimentos clínicos que 
ocorreram no ano, expondo os objetivos e resultados alcançados. 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  
 
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em 
sua rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, glitter, 
lápis de escrever, canetinha. 
 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, 
deixando uma mensagem diferente. Expressando através de 
seus sentimentos. 
 
PENDENTE 

11/12/20 Do dia 1 ao dia 16 a equipe clínica esteve realizando com as 
famílias as devolutivas referentes aos atendimentos clínicos que 
ocorreram no ano, expondo os objetivos e resultados alcançados. 
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16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo 
comemorativo ao natal. 
 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse 
ano diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos 
onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram 
vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o 
próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas  
positivas. 

 

Objetivos terapêuticos: 

 Focar no diálogo, a fim de que ele possa compreender melhor sobre si e 

ampliar suas noções de mundo;  

 Aprimorar a capacidade cognitiva;  

 Ampliar habilidades sociais (formas de se portar, reconhecer os limites das 

relações, etc). 

 Trabalhar questões pertinentes à adolescência (sexualidade e 

desenvolvimento) 

 Trabalhar auto eficácia (autoestima) 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 

 

Usuário: Davi Alexandre Almeida 

Data Nascimento: 03/01/2009 

Mês: dezembro/2020 

Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 

 

 

 

Data   

02/12/20 Vídeo: Calendário de Fim de Ano. 
 
Objetivos: Celebrar os dias de dezembro até a chegada do fim do 
Ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. 
Tolerar certas frustrações e ter paciência.  
Realizar esta atividade em família. 
 
PENDENTE 

03/12/20 Do dia 1 ao dia 16 a equipe clínica esteve realizando com as 
famílias as devolutivas referentes aos atendimentos clínicos que 
ocorreram no ano, expondo os objetivos e resultados alcançados. 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  
 
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em 
sua rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, glitter, 
lápis de escrever, canetinha. 
 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, 
deixando uma mensagem diferente. Expressando através de 
seus sentimentos. 
 
PENDENTE 
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10/12/20 Do dia 1 ao dia 16 a equipe clínica esteve realizando com as 
famílias as devolutivas referentes aos atendimentos clínicos que 
ocorreram no ano, expondo os objetivos e resultados alcançados. 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo 
comemorativo ao natal. 
 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse 
ano diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos 
onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram 
vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o 
próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas  
positivas. 

 

Objetivos terapêuticos: 

 Trabalhar sua atenção compartilhada, regras e limites e habilidades sociais 

(como se portar nos ambientes, comunicar-se com as pessoas, compartilhar 

brincadeiras, ser educado, saber cumprimentar e ouvir, etc). 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 

 

Usuário: Davi Beuting Severo 

Data Nascimento: 03/08/2011 

Mês: dezembro/2020 

Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 

 

 

 

Data   

02/12/20 Vídeo: Calendário de Fim de Ano. 
 
Objetivos: Celebrar os dias de dezembro até a chegada do fim do 
Ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. 
Tolerar certas frustrações e ter paciência.  
Realizar esta atividade em família. 
 
PENDENTE 

03/12/20 Do dia 1 ao dia 16 a equipe clínica esteve realizando com as 
famílias as devolutivas referentes aos atendimentos clínicos que 
ocorreram no ano, expondo os objetivos e resultados alcançados. 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  
 
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em 
sua rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, glitter, 
lápis de escrever, canetinha. 
 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, 
deixando uma mensagem diferente. Expressando através de 
seus sentimentos. 
 
PENDENTE 
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10/12/20 Do dia 1 ao dia 16 a equipe clínica esteve realizando com as 
famílias as devolutivas referentes aos atendimentos clínicos que 
ocorreram no ano, expondo os objetivos e resultados alcançados. 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo 
comemorativo ao natal. 
 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse 
ano diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos 
onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram 
vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o 
próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas  
positivas. 

 

Objetivos terapêuticos: 

 Desenvolver atenção compartilhada 

 Resistência à frustração 

 Regras e limites 

 Aprimorar a capacidade cognitiva;  

 Ampliar habilidades sociais (formas de se portar, reconhecer os limites das 

relações, etc). 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 

 

  Usuário: Edie Lourenço Carvalho 

Data Nascimento: 20/02/2009 

Mês: dezembro/2020 

Profissional: Psicóloga Mariana Farina Faturi 

 

 

Data   

02/12/20 Vídeo: Calendário de Fim de Ano. 
 
Objetivos: Celebrar os dias de dezembro até a chegada do fim do 
Ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. 
Tolerar certas frustrações e ter paciência.  
Realizar esta atividade em família. 
 
PENDENTE 

07/12/20 Do dia 1 ao dia 16 a equipe clínica esteve realizando com as 
famílias as devolutivas referentes aos atendimentos clínicos que 
ocorreram no ano, expondo os objetivos e resultados alcançados 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  
 
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em 
sua rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, glitter, 
lápis de escrever, canetinha. 
 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, 
deixando uma mensagem diferente. Expressando através de 
seus sentimentos. 
 
PENDENTE 

14/12/20 Do dia 1 ao dia 16 a equipe clínica esteve realizando com as 
famílias as devolutivas referentes aos atendimentos clínicos que 
ocorreram no ano, expondo os objetivos e resultados alcançados 
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16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo 
comemorativo ao natal. 
 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse 
ano diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos 
onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram 
vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o 
próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas  
positivas. 

 

Objetivos: 

 Trabalhar atenção compartilhada, contato visual, estimulação da criatividade e 

imaginação, percepção de mundo e de si e estimular habilidades sociais como 

normas sociais e convívio com outras pessoas. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 

 

Usuário: Emanuel Gonçalves Buzzo 

Data Nascimento: 03/02/2012 

Mês: dezembro/2020 

Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 

 

 

 

Data   

01/12/20 Do dia 1 ao dia 16 a equipe clínica esteve realizando com as 
famílias as devolutivas referentes aos atendimentos clínicos que 
ocorreram no ano, expondo os objetivos e resultados alcançados 

02/12/20 Vídeo: Calendário de Fim de Ano. 
 
Objetivos: Celebrar os dias de dezembro até a chegada do fim do 
Ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. 
Tolerar certas frustrações e ter paciência.  
Realizar esta atividade em família. 
 
PENDENTE 

08/12/20 Do dia 1 ao dia 16 a equipe clínica esteve realizando com as 
famílias as devolutivas referentes aos atendimentos clínicos que 
ocorreram no ano, expondo os objetivos e resultados alcançados 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  
 
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em 
sua rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, glitter, 
lápis de escrever, canetinha. 
 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, 
deixando uma mensagem diferente. Expressando através de 
seus sentimentos. 
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PENDENTE 

15/12/20 Do dia 1 ao dia 16 a equipe clínica esteve realizando com as 
famílias as devolutivas referentes aos atendimentos clínicos que 
ocorreram no ano, expondo os objetivos e resultados alcançados 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo 
comemorativo ao natal. 
 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse 
ano diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos 
onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram 
vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o 
próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas  
positivas. 

 

Objetivos terapêuticos: 

 Trabalhar para reconhecer e aprender a lidar com emoções e sentimentos 

 Ampliar habilidades sociais (formas de se portar, reconhecer os limites das 

relações, etc). 

 Trabalhar auto eficácia (autoestima) 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 

 

Usuário: Fábio Henrique Firmino Molinari 

Data Nascimento: 15/07/2009 

Mês: dezembro/2020 

Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 

 

Data   

02/12/20 Vídeo: Calendário de Fim de Ano. 
 
Objetivos: Celebrar os dias de dezembro até a chegada do fim do 
Ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. 
Tolerar certas frustrações e ter paciência.  
Realizar esta atividade em família. 
 
PENDENTE 

07/12/20 Do dia 1 ao dia 16 a equipe clínica esteve realizando com as 
famílias as devolutivas referentes aos atendimentos clínicos que 
ocorreram no ano, expondo os objetivos e resultados alcançados 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  
 
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em 
sua rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, glitter, 
lápis de escrever, canetinha. 
 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, 
deixando uma mensagem diferente. Expressando através de 
seus sentimentos. 
 
PENDENTE 

14/12/20 Do dia 1 ao dia 16 a equipe clínica esteve realizando com as 
famílias as devolutivas referentes aos atendimentos clínicos que 
ocorreram no ano, expondo os objetivos e resultados alcançados 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo 
comemorativo ao natal. 
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Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse 
ano diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos 
onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram 
vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o 
próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas  
positivas. 

 

Objetivos terapêuticos: 

 Trabalhar auto eficácia (autoestima) 

 Desenvolver confiança para que aprenda a compartilhar e reconhecer emoções 

e sentimentos 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 

 

Usuário: Gabriel Ávila de Oliveira 

Data Nascimento: 08/03/2013 

Mês: dezembro/2020 

Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 

 

 

 

Data   

02/12/20 Vídeo: O sanduíche da Maricota 
 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e 
habito pela leitura; Estimular a imaginação, ampliar sequência 
lógica; Promover momentos de interação entre educando e 
família.  
 
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da 
história O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link 
enviado junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso 
sanduíche. 
 
PENDENTE. 

03/12/20 Do dia 1 ao dia 16 a equipe clínica esteve realizando com as 
famílias as devolutivas referentes aos atendimentos clínicos que 
ocorreram no ano, expondo os objetivos e resultados alcançados. 

09/12/20 Vídeo: Pareamento das cores com palito 
 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina 
e viso motora; organização espacial.  
 
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade 
de pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa 
de ovo, palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o 
material iremos iniciar nossa atividade. O educando deve pegar 
um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 
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PENDENTE 

10/12/20 Do dia 1 ao dia 16 a equipe clínica esteve realizando com as 
famílias as devolutivas referentes aos atendimentos clínicos que 
ocorreram no ano, expondo os objetivos e resultados alcançados. 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo 
comemorativo ao natal. 
 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse 
ano diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos 
onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram 
vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o 
próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas  
positivas. 

 

Objetivos terapêuticos: 

 Desenvolver flexibilidade cognitiva;  

 Ampliar habilidades sociais (formas de se portar em variados contextos, 

interação social, etc); 

 Trabalhar atenção e concentração 

 Resistência à frustração 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 

 

Usuário: Guilherme Bonifacio Grisard 

Data Nascimento: 13/05/2006 

Mês: dezembro/2020 

Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 

 

 

Data   

02/12/20 Vídeo: Calendário de Fim de Ano. 
 
Objetivos: Celebrar os dias de dezembro até a chegada do fim do 
Ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. 
Tolerar certas frustrações e ter paciência.  
Realizar esta atividade em família. 
 
PENDENTE 

04/12/20 Do dia 1 ao dia 16 a equipe clínica esteve realizando com as 
famílias as devolutivas referentes aos atendimentos clínicos que 
ocorreram no ano, expondo os objetivos e resultados alcançados. 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  
 
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em 
sua rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, glitter, 
lápis de escrever, canetinha. 
 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, 
deixando uma mensagem diferente. Expressando através de 
seus sentimentos. 
 
PENDENTE 

11/12/20 Do dia 1 ao dia 16 a equipe clínica esteve realizando com as 
famílias as devolutivas referentes aos atendimentos clínicos que 
ocorreram no ano, expondo os objetivos e resultados alcançados. 
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16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo 
comemorativo ao natal. 
 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse 
ano diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos 
onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram 
vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o 
próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas  
positivas. 

 

 

Objetivos terapêuticos: 

 Focar no diálogo, a fim de que ele possa compreender melhor sobre si e 

ampliar suas noções de mundo;  

 Desenvolver flexibilidade cognitiva;  

 Ampliar habilidades sociais (formas de se portar nos variados contextos, 

reconhecer os limites das relações, etc). 

 Desenvolver autonomia e iniciativa 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 

 

Usuário: Gustavo Antônio de Souza Manske 

Data Nascimento: 24/07/2008 

Mês: dezembro/2020 

Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 

 

Data   

02/12/20 Vídeo: Calendário de Fim de Ano. 
 
Objetivos: Celebrar os dias de dezembro até a chegada do fim do 
Ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. 
Tolerar certas frustrações e ter paciência.  
Realizar esta atividade em família. 
 
PENDENTE 

07/12/20 Do dia 1 ao dia 16 a equipe clínica esteve realizando com as 
famílias as devolutivas referentes aos atendimentos clínicos que 
ocorreram no ano, expondo os objetivos e resultados alcançados. 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  
 
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em 
sua rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, glitter, 
lápis de escrever, canetinha. 
 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, 
deixando uma mensagem diferente. Expressando através de 
seus sentimentos. 
 
PENDENTE 

14/12/20 Do dia 1 ao dia 16 a equipe clínica esteve realizando com as 
famílias as devolutivas referentes aos atendimentos clínicos que 
ocorreram no ano, expondo os objetivos e resultados alcançados. 

16/11/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo 
comemorativo ao natal. 
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Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse 
ano diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos 
onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram 
vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o 
próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas  
positivas. 

 

Objetivos terapêuticos: 

 Desenvolver flexibilidade cognitiva; 

 Ampliar habilidades sociais (formas de se portar, reconhecer os limites das 

relações, etc). 

 Trabalhar auto eficácia (autoestima) 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 

 

Usuário: Hector Augusto Ferreira Machado 

Data Nascimento: 07/04/2010 

Mês: novembro/2020 

Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 

 

 

Data   

02/12/20 Vídeo: Calendário de Fim de Ano. 
 
Objetivos: Celebrar os dias de dezembro até a chegada do fim do 
Ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. 
Tolerar certas frustrações e ter paciência.  
Realizar esta atividade em família. 
 
PENDENTE 

04/12/20 Do dia 1 ao dia 16 a equipe clínica esteve realizando com as 
famílias as devolutivas referentes aos atendimentos clínicos que 
ocorreram no ano, expondo os objetivos e resultados alcançados. 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  
 
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em 
sua rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, glitter, 
lápis de escrever, canetinha. 
 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, 
deixando uma mensagem diferente. Expressando através de 
seus sentimentos. 
 
PENDENTE 

11/12/20 Do dia 1 ao dia 16 a equipe clínica esteve realizando com as 
famílias as devolutivas referentes aos atendimentos clínicos que 
ocorreram no ano, expondo os objetivos e resultados alcançados. 
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16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo 
comemorativo ao natal. 
 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse 
ano diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos 
onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram 
vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o 
próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas  
positivas. 

 

Objetivos terapêuticos: 

 Desenvolver habilidades cognitivas 

 Ampliar habilidades sociais (formas de se portar nos contextos, reconhecer os 

limites das relações, regras e limites sociais etc). 

 Aprender a reconhecer, identificar e nomear sentimentos e emoções. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 

 

Usuária: Isabelli Pereira Lima 

Data de nascimento: 29/05/2015 

Mês: dezembro/2020 

Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 

 

Data   

02/12/20 Vídeo: O sanduíche da Maricota 
 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e 
habito pela leitura; estimular a imaginação, ampliar sequência 
lógica; Promover momentos de interação entre educando e 
família.  
 
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da 
história O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link 
enviado junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso 
sanduíche. 
 
PENDENTE. 

03/12/20 Do dia 1 ao dia 16 a equipe clínica esteve realizando com as 
famílias as devolutivas referentes aos atendimentos clínicos que 
ocorreram no ano, expondo os objetivos e resultados alcançados. 

09/12/20 Vídeo: Pareamento das cores com palito 
 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina 
e viso motora; organização espacial.  
 
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade 
de pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa 
de ovo, palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o 
material iremos iniciar nossa atividade. O educando deve pegar 
um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 
 
PENDENTE 
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10/12/20 Do dia 1 ao dia 16 a equipe clínica esteve realizando com as 
famílias as devolutivas referentes aos atendimentos clínicos que 
ocorreram no ano, expondo os objetivos e resultados alcançados. 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo 
comemorativo ao natal. 
 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse 
ano diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos 
onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram 
vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o 
próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas  
positivas. 

 

Objetivos terapêuticos: 

 Desenvolver atenção compartilhada 

 Desenvolver tolerância à frustração 

 Desenvolver o brincar simbólico 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Centro 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 

 

Paciente: João Gabriel Ribeiro Ferreira 

Data de nascimento: 05/05/2011 

Mês: dezembro/2020 

Profissional: Psicóloga Mariana Farina Faturi 

 

 

Data   

01/12/20 Do dia 1 ao dia 16 a equipe clínica esteve realizando com as 
famílias as devolutivas referentes aos atendimentos clínicos que 
ocorreram no ano, expondo os objetivos e resultados alcançados 

02/12/20 Vídeo: Calendário de Fim de Ano. 
 
Objetivos: Celebrar os dias de dezembro até a chegada do fim do 
Ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. 
Tolerar certas frustrações e ter paciência.  
Realizar esta atividade em família. 
 
PENDENTE 

08/12/20 Do dia 1 ao dia 16 a equipe clínica esteve realizando com as 
famílias as devolutivas referentes aos atendimentos clínicos que 
ocorreram no ano, expondo os objetivos e resultados alcançados 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  
 
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em 
sua rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, glitter, 
lápis de escrever, canetinha. 
 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, 
deixando uma mensagem diferente. Expressando através de 
seus sentimentos. 
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PENDENTE 

15/12/20 Do dia 1 ao dia 16 a equipe clínica esteve realizando com as 
famílias as devolutivas referentes aos atendimentos clínicos que 
ocorreram no ano, expondo os objetivos e resultados alcançados 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo 
comemorativo ao natal. 
 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse 
ano diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos 
onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram 
vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o 
próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas  
positivas. 

 

Objetivos:  

 Trabalhar regras e limites 

 Aumentar o repertório de habilidades sociais (como: perceber o que eu 

posso ou não falar em determinados momentos, reconhecer as emoções 

de si mesmo e dos outros)  

 Trabalhar a imaginação e brincadeira simbólica, lhe proporcionando a 

percepção de que o momento livre é possível, mas nem todo momento é 

adequado. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 

 

Usuária: Joyce Manuela Pereira dos Santos 

Data Nascimento: 23/01/2008 

Mês: dezembro/2020 

Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 

 

 

 

Data   

02/12/20 Vídeo: O sanduíche da Maricota 
 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e 
habito pela leitura; estimular a imaginação, ampliar sequência 
lógica; promover momentos de interação entre educando e 
família.  
 
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da 
história O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link 
enviado junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso 
sanduíche. 
 
PENDENTE. 

03/12/20 Do dia 1 ao dia 16 a equipe clínica esteve realizando com as 
famílias as devolutivas referentes aos atendimentos clínicos que 
ocorreram no ano, expondo os objetivos e resultados alcançados 

09/12/20 Vídeo: Pareamento das cores com palito 
 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina 
e viso motora; organização espacial.  
 
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade 
de pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa 
de ovo, palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o 
material iremos iniciar nossa atividade. O educando deve pegar 
um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 
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PENDENTE 

10/12/20 Do dia 1 ao dia 16 a equipe clínica esteve realizando com as 
famílias as devolutivas referentes aos atendimentos clínicos que 
ocorreram no ano, expondo os objetivos e resultados alcançados 

16/11/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo 
comemorativo ao natal. 
 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse 
ano diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos 
onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram 
vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o 
próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas  
positivas. 

Objetivos terapêuticos: 

 Desenvolver autonomia e iniciativa 

 Ampliar criatividade e resolução de pequenos problemas 

 Desenvolver flexibilidade cognitiva 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 

 

Usuário: Leonardo Assunção Martins  

Data Nascimento: 04/06/2010 

Mês: dezembro/2020 

Profissional: Psicóloga Mariana Farina Faturi 

 

 

 

Data   

01/12/20 Do dia 1 ao dia 16 a equipe clínica esteve realizando com as 
famílias as devolutivas referentes aos atendimentos clínicos que 
ocorreram no ano, expondo os objetivos e resultados alcançados. 

02/12/20 Vídeo: Calendário de Fim de Ano. 
 
Objetivos: Celebrar os dias de dezembro até a chegada do fim do 
Ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. 
Tolerar certas frustrações e ter paciência.  
Realizar esta atividade em família. 
 
PENDENTE 

08/12/20 Do dia 1 ao dia 16 a equipe clínica esteve realizando com as 
famílias as devolutivas referentes aos atendimentos clínicos que 
ocorreram no ano, expondo os objetivos e resultados alcançados. 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  
 
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em 
sua rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, glitter, 
lápis de escrever, canetinha. 
 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, 
deixando uma mensagem diferente. Expressando através de 
seus sentimentos. 
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PENDENTE 

15/12/20 Do dia 1 ao dia 16 a equipe clínica esteve realizando com as 
famílias as devolutivas referentes aos atendimentos clínicos que 
ocorreram no ano, expondo os objetivos e resultados alcançados. 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo 
comemorativo ao natal. 
 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse 
ano diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos 
onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram 
vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o 
próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas  
positivas. 

 

Objetivos terapêuticos: 

 Focar no diálogo, a fim de que ele possa compreender melhor sobre si e 

ampliar suas noções de mundo; 

 Ampliar habilidades sociais (formas de se portar, reconhecer os limites das 

relações, etc). 

 Trabalhar emoções e sentimentos (reconhecimento e aplicação) 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 

 

Usuário: Lucas Eduardo Vargas Dornelles 

Data Nascimento: 04/05/2004 

Mês: novembro/2020 

Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 

 

 

Data   

01/12/20 Do dia 1 ao dia 16 a equipe clínica esteve realizando com as 
famílias as devolutivas referentes aos atendimentos clínicos que 
ocorreram no ano, expondo os objetivos e resultados alcançados. 

02/12/20 Vídeo: Calendário de Fim de Ano. 
 
Objetivos: Celebrar os dias de dezembro até a chegada do fim do 
Ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. 
Tolerar certas frustrações e ter paciência.  
Realizar esta atividade em família. 
 
PENDENTE 

08/12/20 Do dia 1 ao dia 16 a equipe clínica esteve realizando com as 
famílias as devolutivas referentes aos atendimentos clínicos que 
ocorreram no ano, expondo os objetivos e resultados alcançados. 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  
 
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em 
sua rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, glitter, 
lápis de escrever, canetinha. 
 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, 
deixando uma mensagem diferente. Expressando através de 
seus sentimentos. 
 
PENDENTE 
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15/12/20 Do dia 1 ao dia 16 a equipe clínica esteve realizando com as 
famílias as devolutivas referentes aos atendimentos clínicos que 
ocorreram no ano, expondo os objetivos e resultados alcançados. 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo 
comemorativo ao natal. 
 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse 
ano diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos 
onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram 
vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o 
próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas  
positivas. 

 

Objetivos terapêuticos: 

 Focar no diálogo, a fim de que ele possa compreender melhor sobre si e 

ampliar suas noções de mundo;  

 Aprimorar a capacidade cognitiva;  

 Possibilitar que realize contato visual 

 Ampliar habilidades sociais (formas de se portar, reconhecer os limites das 

relações, etc). 

 Trabalhar questões pertinentes à adolescência (sexualidade e 

desenvolvimento) 

 Trabalhar autonomia e iniciativa 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 

 

Usuário: Luciana Algaza Fuentes 

Data Nascimento: 29/05/2015 

Mês: dezembro/2020 

Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 

 

Data   

02/12/20 Vídeo: O sanduíche da Maricota 
 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e 
habito pela leitura; estimular a imaginação, ampliar sequência 
lógica; promover momentos de interação entre educando e 
família.  
 
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da 
história O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link 
enviado junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso 
sanduíche. 
 
PENDENTE. 

07/12/20 Do dia 1 ao dia 16 a equipe clínica esteve realizando com as 
famílias as devolutivas referentes aos atendimentos clínicos que 
ocorreram no ano, expondo os objetivos e resultados alcançados 

09/12/20 Vídeo: Pareamento das cores com palito 
 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina 
e viso motora; organização espacial.  
 
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade 
de pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa 
de ovo, palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o 
material iremos iniciar nossa atividade. O educando deve pegar 
um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 
 
PENDENTE 
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14/12/20 Do dia 1 ao dia 16 a equipe clínica esteve realizando com as 
famílias as devolutivas referentes aos atendimentos clínicos que 
ocorreram no ano, expondo os objetivos e resultados alcançados 

16/11/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo 
comemorativo ao natal. 
 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse 
ano diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos 
onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram 
vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o 
próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas  
positivas. 

 

 

Objetivos terapêuticos: 

 Desenvolver atenção compartilhada 

 Desenvolver tolerância à frustração 

 Desenvolver o brincar simbólico 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 

 

Usuário: Miguel Fernando Ferraz 

Data Nascimento: 01/09/2015 

Mês: dezembro/2020 

Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 

 

 

Data   

02/12/20 Vídeo: O sanduíche da Maricota 
 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e 
habito pela leitura; estimular a imaginação, ampliar sequência 
lógica; promover momentos de interação entre educando e 
família.  
 
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da 
história O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link 
enviado junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso 
sanduíche. 
 
PENDENTE. 

04/12/20 Do dia 1 ao dia 16 a equipe clínica esteve realizando com as 
famílias as devolutivas referentes aos atendimentos clínicos que 
ocorreram no ano, expondo os objetivos e resultados alcançados 

09/12/20 Vídeo: Pareamento das cores com palito 
 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina 
e viso motora; organização espacial.  
 
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade 
de pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa 
de ovo, palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o 
material iremos iniciar nossa atividade. O educando deve pegar 
um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 
 
PENDENTE 
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11/12/20 Do dia 1 ao dia 16 a equipe clínica esteve realizando com as 
famílias as devolutivas referentes aos atendimentos clínicos que 
ocorreram no ano, expondo os objetivos e resultados alcançados 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo 
comemorativo ao natal. 
 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse 
ano diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos 
onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram 
vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o 
próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas  
positivas. 

 

 

Objetivos terapêuticos: 

 Desenvolver o brincar simbólico (ampliar sua forma de brincar e perceber o 

mundo e seus contextos) 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 

 

Usuário: Sofia Taborda do Amaral 

Data Nascimento: 22/10/2009 

Mês: dezembro/2020 

Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 

 

 

 

Data   

01/12/20 Do dia 1 ao dia 16 a equipe clínica esteve realizando com as 
famílias as devolutivas referentes aos atendimentos clínicos que 
ocorreram no ano, expondo os objetivos e resultados alcançados 

02/12/20 Vídeo: O sanduíche da Maricota 
 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e 
habito pela leitura; estimular a imaginação, ampliar sequência 
lógica; promover momentos de interação entre educando e 
família.  
 
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da 
história O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link 
enviado junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso 
sanduíche. 
 
REALIZADA 

08/12/20 Do dia 1 ao dia 16 a equipe clínica esteve realizando com as 
famílias as devolutivas referentes aos atendimentos clínicos que 
ocorreram no ano, expondo os objetivos e resultados alcançados 

09/12/20 Vídeo: Pareamento das cores com palito 
 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina 
e viso motora; organização espacial.  
 
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade 
de pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa 
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de ovo, palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o 
material iremos iniciar nossa atividade. O educando deve pegar 
um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 
 
PENDENTE 

15/12/20 Do dia 1 ao dia 16 a equipe clínica esteve realizando com as 
famílias as devolutivas referentes aos atendimentos clínicos que 
ocorreram no ano, expondo os objetivos e resultados alcançados 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo 
comemorativo ao natal. 
 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse 
ano diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos 
onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram 
vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o 
próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas  
positivas. 

 

Objetivos terapêuticos: 

 Desenvolver atenção compartilhada e reciprocidade socioemocional 

 Trabalhar tolerância à frustração 

 Desenvolver o brincar simbólico 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 

 

Usuário: Victor Hugo Vaz 

Data Nascimento: 10/08/2010 

Mês: dezembro/2020 

Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 

 

Data   

02/12/20 Vídeo: Calendário de Fim de Ano. 
 
Objetivos: Celebrar os dias de dezembro até a chegada do fim do 
Ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. 
Tolerar certas frustrações e ter paciência.  
Realizar esta atividade em família. 
 
PENDENTE 

07/12/20 Do dia 1 ao dia 16 a equipe clínica esteve realizando com as 
famílias as devolutivas referentes aos atendimentos clínicos que 
ocorreram no ano, expondo os objetivos e resultados alcançados. 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  
 
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em 
sua rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, glitter, 
lápis de escrever, canetinha. 
 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, 
deixando uma mensagem diferente. Expressando através de 
seus sentimentos. 
 
PENDENTE 

14/12/20 Do dia 1 ao dia 16 a equipe clínica esteve realizando com as 
famílias as devolutivas referentes aos atendimentos clínicos que 
ocorreram no ano, expondo os objetivos e resultados alcançados. 

16/11/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo 
comemorativo ao natal. 
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Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse 
ano diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos 
onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram 
vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o 
próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas  
positivas. 

 

Objetivos terapêuticos: 

 Aprimorar noções de regras e limites 

 Trabalhar a habilidade social de como se portar nos diferentes contextos 

(inteligência emocional) 

 Desenvolver tolerância à frustração 
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Maristela Kolaga - Professora Artes 

AMA Litoral/SC 
 

RELATÓRIO MENSAL – DEZEMBRO/2020 
Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário:Edie Lorenço Carvalho 
Data Nascimento: 20/02/2009 
Mês: DEZEMBRO/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

02/12/2020  Vídeo: Calendário de Fim de Ano. 
Objetivos: Celebrar os dias de dezembro até a chegada do fim do Ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. 
Tolerar certas frustrações e ter paciência.  
Realizar esta atividade em família. 
Materiais: Cartolina, papéis coloridos ou EVA, cola, tesoura, imã, cartela de figuras 
(em anexo), lápis de escrever, canetão de quadro branco ou canetinha, cola Glitter. 
Desenvolvimento: Seguir o passo a passo para a confecção do calendário de fim de 
ano conforme documentos do Word em anexo.  

PENDENTE 

07/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

09/12/2020 Vídeo: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua rotina. 
Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter , lápis de escrever, 
canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando uma 
mensagem diferente. Expressando através de seus sentimentos... 

PENDENTE 

14/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas  positivas. 

Objetivos Manusear diferentes materiais, assim como variados suportes gráficos. 
Estimular a atenção compartilhada. 
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Trabalhar a atenção e tempo de permanência numa mesma atividade 
proposta. 
Desenvolver a expressão e a criatividade. 
Explorar diversas formas de Arte. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário: Felipe Félix  
Data Nascimento: 17/07/2014 
Mês: DEZEMBRO /2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

02/12/2020 Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da história O 
sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história e 
em seguida preparar um delicioso sanduíche, conforme o passo a passo.  

PENDENTE 

07/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos:Reconhecimento das cores;coordenação motora fina e viso motora; 
Organização espacial.  
Desenvolvimento:No dia de hoje vamos realizar uma atividade de pareamento das 
cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo ,palitos de picolé e tinta 
guache.Apos confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando 
deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

14/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas  positivas. 

Objetivos Melhorar o autocontrole emocional. 
Desenvolver novas formas de Arte, através de sua imaginação. 
Trabalhar a atenção e tempo de permanência numa mesma atividade 
proposta. 
Desenvolver a expressão e a criatividade. 
Explorar diversas formas de Arte. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário: Gustavo Antônio Manske 
Data Nascimento: 24/07/2007 
Mês: DEZEMBRO /2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

02/12/2020  Vídeo: Calendário de Fim de Ano. 
Objetivos: Celebrar os dias de dezembro até a chegada do fim do Ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. 
Tolerar certas frustrações e ter paciência.  
Realizar esta atividade em família. 
Materiais: Cartolina, papéis coloridos ou EVA, cola, tesoura, imã, cartela de figuras 
(em anexo), lápis de escrever, canetão de quadro branco ou canetinha, cola Glitter. 
Desenvolvimento: Seguir o passo a passo para a confecção do calendário de fim de 

ano conforme documentos do Word em anexo.PENDENTE 

07/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

09/12/2020 Vídeo: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua rotina. 
Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter , lápis de escrever, 
canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando uma 

mensagem diferente. Expressando através de seus sentimentos...  PENDENTE 

14/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas  positivas. 

Objetivos Conhecer novas cores. 
Desenvolver a expressão e a criatividade. 
Explorar diversas formas de Arte. 
Trabalhar a atenção e tempo de permanência numa mesma atividade 
proposta. 
Melhorar o autocontrole emocional. 
 

394 / 700



 

 

 

_______________________________________ 

Maristela Kolaga - Professora Artes 

AMA Litoral/SC 
 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário: Pedro Yohan Biscaia 
Data Nascimento: 24/11/2014 
Mês: DEZEMBRO/ 2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

02/12/2020 Atividade: origami do cachorro  
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a coordenação 
motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Desenvolvimento: no vídeo explicou passo a passo de como fazer o origami do 
cachorro e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma 
história para o seu cachorro.  

PENDENTE 

07/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

09/12/2020 Vídeo: Origami meu barquinho de papel. 
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a coordenação 
motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
No vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do barquinho e após a 
criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma história com o seu 
barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, recipiente com água para brincar e 
assim usar a imaginação e criar uma história. 

PENDENTE 

14/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas  positivas. 

Objetivos Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 
Desenvolver a expressão e a criatividade. 
Explorar diversas formas de Arte, através de diferentes texturas, diferentes 
materiais. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário: Victor Hugo Vaz 
Data Nascimento: 10/08/2010 
Mês: DEZEMBRO /2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

02/12/2020  Vídeo: Calendário de Fim de Ano. 
Objetivos: Celebrar os dias de dezembro até a chegada do fim do Ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. 
Tolerar certas frustrações e ter paciência.  
Realizar esta atividade em família. 
Materiais: Cartolina, papéis coloridos ou EVA, cola, tesoura, imã, cartela de figuras 
(em anexo), lápis de escrever, canetão de quadro branco ou canetinha, cola Glitter. 
Desenvolvimento: Seguir o passo a passo para a confecção do calendário de fim de 
ano conforme documentos do Word em anexo. 

PENDENTE 

07/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

09/12/2020 Vídeo: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua rotina. 
Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter , lápis de escrever, 
canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando uma 
mensagem diferente. Expressando através de seus sentimentos... 

PENDENTE 

14/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas  positivas. 

Objetivos Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 
Desenvolver a expressão e a criatividade. 
Explorar diversas formas de Arte, através de diferentes texturas e materiais. 
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TERÇA-FEIRA   MATUTINO 

 

 

AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário: Emanuel Gonçalves Buzzo 
Data Nascimento: 03/02/2012 
Mês: DEZEMBRO /2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

01/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

02/12/2020  Vídeo: Calendário de Fim de Ano. 
Objetivos: Celebrar os dias de dezembro até a chegada do fim do Ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. 
Tolerar certas frustrações e ter paciência.  
Realizar esta atividade em família. 
Materiais: Cartolina, papéis coloridos ou EVA, cola, tesoura, imã, cartela de figuras 
(em anexo), lápis de escrever, canetão de quadro branco ou canetinha, cola Glitter. 
Desenvolvimento: Seguir o passo a passo para a confecção do calendário de fim de 
ano conforme documentos do Word em anexo. 

PENDENTE 

08/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

09/12/2020 Vídeo: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua rotina. 
Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter , lápis de escrever, 
canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando uma 
mensagem diferente. Expressando através de seus sentimentos... 

PENDENTE 

15/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
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Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas  positivas. 

Objetivos Melhorar o autocontrole emocional. 
Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 
Explorar diversas formas de Arte, desenvolvendo sua expressão e 
imaginação. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário: Henrique Brillinger 
Data Nascimento: 22/09/2016 
Mês: DEZEMBRO /2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

01/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

02/12/2020 Atividade: origami do cachorro  
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a coordenação 
motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Desenvolvimento: no vídeo explicou passo a passo de como fazer o origami do 
cachorro e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma 
história para o seu cachorro.  

PENDENTE 

08/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

09/12/2020 Vídeo: Origami meu barquinho de papel. 
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a coordenação 
motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
No vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do barquinho e após a 
criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma história com o seu 
barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, recipiente com água para brincar e 
assim usar a imaginação e criar uma história. 

PENDENTE 

15/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas  positivas. 

Objetivos Melhorar o autocontrole emocional. 
Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 
Explorar diversas formas de Arte, observando as possibilidades oferecidas 
com os diversos materiais. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário:João Gabriel Ribeiro Ferreira   
Data Nascimento: 05/05/2011 
Mês: DEZEMBRO /2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

01/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

02/12/2020  Vídeo: Calendário de Fim de Ano. 
Objetivos: Celebrar os dias de dezembro até a chegada do fim do Ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. 
Tolerar certas frustrações e ter paciência.  
Realizar esta atividade em família. 
Materiais: Cartolina, papéis coloridos ou EVA, cola, tesoura, imã, cartela de figuras 
(em anexo), lápis de escrever, canetão de quadro branco ou canetinha, cola Glitter. 
Desenvolvimento: Seguir o passo a passo para a confecção do calendário de fim de 
ano conforme documentos do Word em anexo. 

PENDENTE 

08/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

09/12/2020 Vídeo: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua rotina. 
Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter , lápis de escrever, 
canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando uma 
mensagem diferente. Expressando através de seus sentimentos... 

PENDENTE 

15/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas  positivas. 

Objetivos Explorar diversas formas de Arte, observando as possibilidades oferecidas 
com os diversos materiais. 
Melhorar o autocontrole emocional. 
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Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário:  Leonardo Assunção Martins 
Data Nascimento: 04/06/2010 
Mês: DEZEMBRO/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

01/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

02/12/2020  Vídeo: Calendário de Fim de Ano. 
Objetivos: Celebrar os dias de dezembro até a chegada do fim do Ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. 
Tolerar certas frustrações e ter paciência.  
Realizar esta atividade em família. 
Materiais: Cartolina, papéis coloridos ou EVA, cola, tesoura, imã, cartela de figuras 
(em anexo), lápis de escrever, canetão de quadro branco ou canetinha, cola Glitter. 
Desenvolvimento: Seguir o passo a passo para a confecção do calendário de fim de 
ano conforme documentos do Word em anexo. 

PENDENTE 

08/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

09/12/2020 Vídeo: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua rotina. 
Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter , lápis de escrever, 
canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando uma 
mensagem diferente. Expressando através de seus sentimentos... 

PENDENTE 

15/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas  positivas. 

Objetivos Explorar diversas formas de Arte, observando as possibilidades oferecidas 
com os diversos materiais. 
Melhorar o autocontrole emocional. 
Estimular a atenção compartilhada. 
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Trabalhar a atenção e tempo de permanência numa mesma atividade 
proposta. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário: Lucas Eduardo Vargas Dorneles 
Data Nascimento: 04/05/2005 
Mês: DEZEMBRO/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

01/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

02/12/2020  Vídeo: Calendário de Fim de Ano. 
Objetivos: Celebrar os dias de dezembro até a chegada do fim do Ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. 
Tolerar certas frustrações e ter paciência.  
Realizar esta atividade em família. 
Materiais: Cartolina, papéis coloridos ou EVA, cola, tesoura, imã, cartela de figuras 
(em anexo), lápis de escrever, canetão de quadro branco ou canetinha, cola Glitter. 
Desenvolvimento: Seguir o passo a passo para a confecção do calendário de fim de 
ano conforme documentos do Word em anexo. 

PENDENTE 

08/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

09/12/2020 Vídeo: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua rotina. 
Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter , lápis de escrever, 
canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando uma 
mensagem diferente. Expressando através de seus sentimentos... 

PENDENTE 

15/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas  positivas. 

Objetivos Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 
Desenvolver a expressão e a criatividade. 
Explorar diversas formas de Arte, observando as possibilidades oferecidas 
com os diversos materiais. 
Utilizar da Arte como forma de manifestação expontânea. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário: Sofia Taborda do Amaral 
Data Nascimento: 22/10/2009 
Mês: DEZEMBRO/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

01/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

02/12/2020 Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da história O 
sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história e 
em seguida preparar um delicioso sanduíche, conforme o passo a passo. Usuária 
realizou esta atividade com muita dedicação, apresentando posteriormente. 
REALIZADA 

08/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos:Reconhecimento das cores;coordenação motora fina e viso motora; 
Organização espacial.  
Desenvolvimento:No dia de hoje vamos realizar uma atividade de pareamento das 
cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo ,palitos de picolé e tinta 
guache.Apos confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando 
deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

15/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas  positivas. 

Objetivos Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 
Desenvolver a expressão e a criatividade. 
Explorar diversas formas de Arte. 
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Utilizar-se da Arte como forma de manifestação espontânea. 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Davi Beuting Severo 
Data Nascimento:  03/08/2011 
Mês: DEZEMBRO/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

02/12/2020 Vídeo: Calendário de Fim de Ano. 
Objetivos: Celebrar os dias de dezembro até a chegada do fim do Ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. 
Tolerar certas frustrações e ter paciência.  
Realizar esta atividade em família. 
Materiais: Cartolina, papéis coloridos ou EVA, cola, tesoura, imã, cartela de figuras 
(em anexo), lápis de escrever, canetão de quadro branco ou canetinha, cola Glitter. 
Desenvolvimento: Seguir o passo a passo para a confecção do calendário de fim de 
ano conforme documentos do Word em anexo. 

PENDENTE 

03/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

09/12/2020 Vídeo: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua rotina. 
Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter , lápis de escrever, 
canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando uma 
mensagem diferente. Expressando através de seus sentimentos... 

PENDENTE 

10/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas  positivas. 

17/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

Objetivos Estimular a atenção compartilhada. 
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Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 
Desenvolver a expressão e a criatividade. 
Explorar diversas formas de Arte, desenvolvendo a expressão e a 
imaginação. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Isabelli Pereira Lima 
Data Nascimento:  04/01/2013 
Mês: DEZEMBRO /2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

02/12/2020 Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da história O 
sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história e 
em seguida preparar um delicioso sanduíche, conforme o passo a passo. 

PENDENTE 

03/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos:Reconhecimento das cores;coordenação motora fina e viso motora; 
Organização espacial.  
Desenvolvimento:No dia de hoje vamos realizar uma atividade de pareamento das 
cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo ,palitos de picolé e tinta 
guache.Apos confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando 
deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

10/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas  positivas. 

17/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

Objetivos Em avaliação e vínculo terapêutico. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Joaquim de Almeida Nunes 
Data Nascimento:  31/12/2014 
Mês: DEZEMBRO/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

02/12/2020 Atividade: origami do cachorro  
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a coordenação 
motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Desenvolvimento: no vídeo explicou passo a passo de como fazer o origami do 
cachorro e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma 
história para o seu cachorro. 

PENDENTE 

03/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

09/12/2020 Vídeo: Origami meu barquinho de papel. 
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a coordenação 
motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
No vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do barquinho e após a 
criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma história com o seu 
barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, recipiente com água para brincar e 
assim usar a imaginação e criar uma história. 

PENDENTE 

10/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas  positivas. 

17/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

Objetivos Melhorar o autocontrole emocional. 
Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 
Ampliar suas formas de expressão e comunicação através das Artes. 
Conhecer diferentes texturas, diferentes materiais e propostas em Artes. 
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Data  

02/12/2020 Atividade: origami do cachorro  
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a coordenação 
motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Desenvolvimento: no vídeo explicou passo a passo de como fazer o origami do 
cachorro e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma 
história para o seu cachorro. 

PENDENTE 

03/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

09/12/2020 Vídeo: Origami meu barquinho de papel. 
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a coordenação 
motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
No vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do barquinho e após a 
criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma história com o seu 
barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, recipiente com água para brincar e 
assim usar a imaginação e criar uma história. 

PENDENTE 

10/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas  positivas. 

17/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

Objetivos Melhorar o autocontrole emocional. 
Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 

Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Mathias Becker Niechel  
Data Nascimento: 06/02/2014 
Mês: DEZEMBRO / 2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

410 / 700



 

 

 

_______________________________________ 

Maristela Kolaga - Professora Artes 

AMA Litoral/SC 
 

Ampliar suas formas de expressão e comunicação através das Artes. 
Conhecer diferentes texturas, diferentes materiais e propostas em Artes. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Thales Miguel dos Santos Ávila Lopes   
Data Nascimento: 18/05/2014 
Mês: DEZEMBRO/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

02/12/2020 Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da história O 
sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história e 
em seguida preparar um delicioso sanduíche, conforme o passo a passo. 

PENDENTE 

03/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos:Reconhecimento das cores;coordenação motora fina e viso motora; 
Organização espacial.  
Desenvolvimento:No dia de hoje vamos realizar uma atividade de pareamento das 
cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo ,palitos de picolé e tinta 
guache.Apos confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando 
deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

10/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas  positivas. 

17/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

Objetivos Melhorar o autocontrole emocional. 
Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 
Desenvolver a expressão e a criatividade. 
Observar as possibilidades oferecidas com os diversos materiais em Artes. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: D´Alessandro Dias Minuto 
Data Nascimento: 20/04/2010 
Mês: DEZEMBRO/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data   

02/12/2020 Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da história O 
sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história e 
em seguida preparar um delicioso sanduíche, conforme o passo a passo. 

PENDENTE 

04/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos:Reconhecimento das cores;coordenação motora fina e viso motora; 
Organização espacial.  
Desenvolvimento:No dia de hoje vamos realizar uma atividade de pareamento das 
cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo ,palitos de picolé e tinta 
guache.Apos confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando 
deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

11/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as famílias 
pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes 
adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios 
foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas  positivas. 

18/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

Objetivos Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 
Desenvolver a expressão e a criatividade. 
Observar as possibilidades oferecidas com os diversos materiais em Artes. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário: Daniel Victor Pires Pereira 
Data Nascimento: 29/08/2007 
Mês: DEZEMBRO/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

Data   

02/12/2020  Vídeo: Calendário de Fim de Ano. 
Objetivos: Celebrar os dias de dezembro até a chegada do fim do Ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. 
Tolerar certas frustrações e ter paciência.  
Realizar esta atividade em família. 
Materiais: Cartolina, papéis coloridos ou EVA, cola, tesoura, imã, cartela de figuras 
(em anexo), lápis de escrever, canetão de quadro branco ou canetinha, cola Glitter. 
Desenvolvimento: Seguir o passo a passo para a confecção do calendário de fim de 

ano conforme documentos do Word em anexo.PENDENTE 

04/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

09/12/2020 Vídeo: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua rotina. 
Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter , lápis de escrever, 
canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando uma mensagem 
diferente. Expressando através de seus sentimentos... 

PENDENTE 

11/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as famílias 
pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes 
adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios 
foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas  positivas. 

18/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

Objetivos Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 
Desenvolver a expressão e a criatividade através das Artes. 
Manusear diferentes materiais, assim como variados suportes gráficos. 
Desenvolver novas formas através de sua imaginação. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário: Diogo Couvodos Casa 
Data Nascimento: 15/02/2011 
Mês: DEZEMBRO/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data   

02/12/2020 Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da história O 
sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história e 

em seguida preparar um delicioso sanduíche, conforme o passo a passo.PENDENTE 

04/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos:Reconhecimento das cores;coordenação motora fina e viso motora; 
Organização espacial.  
Desenvolvimento:No dia de hoje vamos realizar uma atividade de pareamento das 
cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo ,palitos de picolé e tinta 
guache.Apos confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando 
deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

11/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as famílias 
pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes 
adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios 
foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas  positivas. 

18/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

Objetivos Melhorar o autocontrole emocional. 
Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar a atenção e tempo de permanência numa mesma atividade 
proposta. 
Desenvolver a expressão e a criatividade. 
Explorar diversas formas de Arte. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 

Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Felipe Gabriel da Silva 
Data Nascimento: 02/10/2010 
Mês: DEZEMBRO/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

Data   

02/12/2020 Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da história O 
sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história e 

em seguida preparar um delicioso sanduíche, conforme o passo a passo.PENDENTE 

04/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos:Reconhecimento das cores;coordenação motora fina e viso motora; 
Organização espacial.  
Desenvolvimento:No dia de hoje vamos realizar uma atividade de pareamento das 
cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo ,palitos de picolé e tinta 
guache.Apos confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando 
deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

11/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as famílias 
pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes 
adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios 
foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas  positivas. 

18/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

Objetivos Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 
Desenvolver a expressão e a criatividade. 
Observar as possibilidades oferecidas com os diversos materiais em Artes. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: Fernando Gabriel Sprote 
Data Nascimento: 10/03/2007 
Mês: DEZEMBRO/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data   

02/12/2020 Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da história O 
sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história e 
em seguida preparar um delicioso sanduíche, conforme o passo a passo. 

PENDENTE 

04/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos:Reconhecimento das cores;coordenação motora fina e viso motora; 
Organização espacial.  
Desenvolvimento:No dia de hoje vamos realizar uma atividade de pareamento das 
cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo ,palitos de picolé e tinta 
guache.Apos confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando 
deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

11/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as famílias 
pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes 
adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios 
foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas  positivas. 

18/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

Objetivos Melhorar o autocontrole emocional. 
Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 
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Explorar diversas formas de Arte, através das possibilidades oferecidas com 
diferentes materiais e suportes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

418 / 700



 

 

 

_______________________________________ 

Maristela Kolaga - Professora Artes 

AMA Litoral/SC 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Samuel da Silva 
Data Nascimento: 05/12/2014 
Mês: DEZEMBRO/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data   

02/12/2020 Atividade: origami do cachorro  
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a coordenação 
motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Desenvolvimento: no vídeo explicou passo a passo de como fazer o origami do 
cachorro e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma 
história para o seu cachorro. 

PENDENTE 

04/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

09/12/2020 Vídeo: Origami meu barquinho de papel. 
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a coordenação 
motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
No vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do barquinho e após a 
criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma história com o seu 
barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, recipiente com água para brincar e 
assim usar a imaginação e criar uma história. 

PENDENTE 

11/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as famílias 
pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes 
adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios 
foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas  positivas. 

18/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

Objetivos Explorar diversas formas de Arte, através das possibilidades oferecidas com 
diferentes materiais e suportes. 
Desenvolver novas formas através da imaginação. 
Estimular a atenção compartilhada. 
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Trabalhar a atenção e tempo de permanência numa mesma atividade 
proposta. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Daniel de Sena Nunes 
Data Nascimento: 12/07/2015 
Mês: DEZEMBRO/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

01/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

02/12/2020 Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da história O 
sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história e 
em seguida preparar um delicioso sanduíche, conforme o passo a passo.  
REALIZADA 

08/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos:Reconhecimento das cores;coordenação motora fina e viso motora; 
Organização espacial.  
Desenvolvimento:No dia de hoje vamos realizar uma atividade de pareamento das 
cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo ,palitos de picolé e tinta 
guache.Apos confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando 
deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

15/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas  positivas. 

Objetivos Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 
Desenvolver a expressão e a criatividade. 
Explorar diversas formas de Arte, desenvolvendo a imaginação, a expressão 
e a criatividade. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Efraim Henrique dos Santos Pereira 
Data Nascimento: 07/06/2014 
Mês: DEZEMBRO/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

01/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

02/12/2020 Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da história O 
sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história e 
em seguida preparar um delicioso sanduíche, conforme o passo a passo. 

PENDENTE 

08/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos:Reconhecimento das cores;coordenação motora fina e viso motora; 
Organização espacial.  
Desenvolvimento:No dia de hoje vamos realizar uma atividade de pareamento das 
cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo ,palitos de picolé e tinta 
guache.Apos confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando 
deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

15/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas  positivas. 

Objetivos Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 
Explorar diversas formas de Arte, desenvolvendo a imaginação, a expressão 
e a criatividade. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Jean Carvalho de Camargo 
Data Nascimento: 05/08/2009 
Mês: DEZEMBRO/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

01/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

02/12/2020  Vídeo: Calendário de Fim de Ano. 
Objetivos: Celebrar os dias de dezembro até a chegada do fim do Ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. 
Tolerar certas frustrações e ter paciência.  
Realizar esta atividade em família. 
Materiais: Cartolina, papéis coloridos ou EVA, cola, tesoura, imã, cartela de figuras 
(em anexo), lápis de escrever, canetão de quadro branco ou canetinha, cola Glitter. 
Desenvolvimento: Seguir o passo a passo para a confecção do calendário de fim de 
ano conforme documentos do Word em anexo. 

PENDENTE 

08/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

09/12/2020 Vídeo: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua rotina. 
Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter , lápis de escrever, 
canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando uma 
mensagem diferente. Expressando através de seus sentimentos... 

PENDENTE 

15/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas  positivas. 

Objetivos Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 
Desenvolver a expressão e a criatividade. 
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Explorar diversas formas de Arte, através de diferentes materiais e 
suportes. 
Criar ou recriar formas expressivas. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

424 / 700



 

 

 

_______________________________________ 

Maristela Kolaga - Professora Artes 

AMA Litoral/SC 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Kalel Antunes Ferreira 
Data Nascimento: 27/05/2008 
Mês: DEZEMBRO/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

01/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

02/12/2020  Vídeo: Calendário de Fim de Ano. 
Objetivos: Celebrar os dias de dezembro até a chegada do fim do Ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. 
Tolerar certas frustrações e ter paciência.  
Realizar esta atividade em família. 
Materiais: Cartolina, papéis coloridos ou EVA, cola, tesoura, imã, cartela de figuras 
(em anexo), lápis de escrever, canetão de quadro branco ou canetinha, cola Glitter. 
Desenvolvimento: Seguir o passo a passo para a confecção do calendário de fim de 

ano conforme documentos do Word em anexo. PENDENTE 

08/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

09/12/2020 Vídeo: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua rotina. 
Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter , lápis de escrever, 
canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando uma 
mensagem diferente. Expressando através de seus sentimentos... 

PENDENTE 

15/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas  positivas. 

Objetivos Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 
Desenvolver a expressão e a criatividade. 
Explorar diversas formas de Arte através de diferentes materiais e suportes. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: Adriel Goulart 
Data Nascimento: 10/03/2013 
Mês: DEZEMBRO/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

02/12/2020 Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da história O 
sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história e 
em seguida preparar um delicioso sanduíche, conforme o passo a passo. 

PENDENTE 

03/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos:Reconhecimento das cores;coordenação motora fina e viso motora; 
Organização espacial.  
Desenvolvimento:No dia de hoje vamos realizar uma atividade de pareamento das 
cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo ,palitos de picolé e tinta 
guache.Apos confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando 
deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

10/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas  positivas. 

17/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

Objetivos Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 
Desenvolver novas formas através de sua imaginação. 
Conhecer diferentes materiais e texturas variadas. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Aiken Arthur Ribeiro Novaes 
Data Nascimento: 10/11/2013 
Mês; DEZEMBRO /2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

02/12/2020 Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da história O 
sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história e 
em seguida preparar um delicioso sanduíche, conforme o passo a passo. 

PENDENTE 

03/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos:Reconhecimento das cores;coordenação motora fina e viso motora; 
Organização espacial.  
Desenvolvimento:No dia de hoje vamos realizar uma atividade de pareamento das 
cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo ,palitos de picolé e tinta 
guache.Apos confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando 
deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

10/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas  positivas. 

17/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

Objetivos Em avaliação e vínculo terapêutico. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: José Eduardo de Oliveira da Costa 
Data Nascimento: 11/11/2013 
Mês: DEZEMBRO/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

 

Data  

02/12/2020 Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da história O 
sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história e 
em seguida preparar um delicioso sanduíche, conforme o passo a passo. 

PENDENTE 

03/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos:Reconhecimento das cores;coordenação motora fina e viso motora; 
Organização espacial.  
Desenvolvimento:No dia de hoje vamos realizar uma atividade de pareamento das 
cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo ,palitos de picolé e tinta 
guache.Apos confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando 
deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

10/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas  positivas. 

17/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

Objetivos Em avaliação e vínculo terapêutico. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário:Lauro Marcos Pipper Júnior   
Data Nascimento: 06/11/2009 
Mês : DEZEMBRO/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

02/12/2020  Vídeo: Calendário de Fim de Ano. 
Objetivos: Celebrar os dias de dezembro até a chegada do fim do Ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. 
Tolerar certas frustrações e ter paciência.  
Realizar esta atividade em família. 
Materiais: Cartolina, papéis coloridos ou EVA, cola, tesoura, imã, cartela de figuras 
(em anexo), lápis de escrever, canetão de quadro branco ou canetinha, cola Glitter. 
Desenvolvimento: Seguir o passo a passo para a confecção do calendário de fim de 
ano conforme documentos do Word em anexo. 

PENDENTE 

03/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

09/12/2020 Vídeo: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua rotina. 
Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter , lápis de escrever, 
canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando uma 
mensagem diferente. Expressando através de seus sentimentos... 

PENDENTE 

10/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas  positivas. 

17/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

Objetivos Melhorar o autocontrole emocional. 
Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 
Desenvolver a expressão e a criatividade. 
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Explorar diversas formas de Arte, através de diferentes materiais e 
suportes variados. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário:Miguel Antônio Santos Sanches    
Data Nascimento: 27/10/2012 
Mês: DEZEMBRO/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

02/12/2020 Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da história O 
sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história e 
em seguida preparar um delicioso sanduíche, conforme o passo a passo. 

PENDENTE 

03/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos:Reconhecimento das cores;coordenação motora fina e viso motora; 
Organização espacial.  
Desenvolvimento:No dia de hoje vamos realizar uma atividade de pareamento das 
cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo ,palitos de picolé e tinta 
guache.Apos confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando 
deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

10/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas  positivas. 

17/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

Objetivos Trabalhar a atenção e tempo de permanência numa mesma atividade 
proposta. 
Estimular atenção compartilhada. 
Desenvolver a expressão e a criatividade. 
Criar novas formas através de sua imaginação. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário:Arthur José Cavalheiro Bertolo  
Data Nascimento: 11/04/2017 
Mês: DEZEMBRO/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data   

02/12/2020 Atividade: origami do cachorro  
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a coordenação 
motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Desenvolvimento: no vídeo explicou passo a passo de como fazer o origami do 
cachorro e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma 
história para o seu cachorro. 

PENDENTE 

04/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

09/12/2020 Vídeo: Origami meu barquinho de papel. 
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a coordenação 
motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
No vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do barquinho e após a 
criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma história com o seu 
barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, recipiente com água para brincar e 
assim usar a imaginação e criar uma história. 

PENDENTE 

11/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as famílias 
pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes 
adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios 
foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas  positivas. 

18/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

Objetivos Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 
Desenvolver a expressão e a criatividade. 
Explorar diversas formas de Arte, através de diferentes materiais artísticos. 
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Maristela Kolaga - Professora Artes 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário:Elieser Chaves Paes Landin Serapião   
Data Nascimento: 23/06/2016 
Mês: DEZEMBRO/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data   

02/12/2020 Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da história O 
sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história e 
em seguida preparar um delicioso sanduíche, conforme o passo a passo. 

PENDENTE 

04/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos:Reconhecimento das cores;coordenação motora fina e viso motora; 
Organização espacial.  
Desenvolvimento:No dia de hoje vamos realizar uma atividade de pareamento das 
cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo ,palitos de picolé e tinta 
guache.Apos confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando 
deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

11/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as famílias 
pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes 
adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios 
foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas  positivas. 

18/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

Objetivos Melhorar o autocontrole emocional. 
Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 
Desenvolver a expressão e a criatividade. 
Explorar diversas formas de Arte, através do manuseio de diferentes 
materiais e suportes. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário: Leonardo Teilor Cardozo Martins   
Data Nascimento: 20/01/2017 
Mês: DEZEMBRO/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data   

02/12/2020 Atividade: origami do cachorro  
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a coordenação 
motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Desenvolvimento: no vídeo explicou passo a passo de como fazer o origami do 
cachorro e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma 
história para o seu cachorro. 

PENDENTE 

04/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

09/12/2020 Vídeo: Origami meu barquinho de papel. 
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a coordenação 
motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
No vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do barquinho e após a 
criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma história com o seu 
barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, recipiente com água para brincar e 
assim usar a imaginação e criar uma história. 

PENDENTE 

11/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as famílias 
pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes 
adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios 
foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas  positivas. 

18/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

Objetivos Melhorar o autocontrole emocional. 
Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 
Desenvolver a expressão e a criatividade. 
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Explorar diversas formas de Arte, através do manuseio de diferentes 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário:Martina Machado Heineberg   
Data Nascimento: 26/09/2013 
Mês: DEZEMBRO/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data   

02/12/2020 Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da história O 
sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história e 
em seguida preparar um delicioso sanduíche, conforme o passo a passo. 

PENDENTE 

04/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

09/12/2020 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos:Reconhecimento das cores;coordenação motora fina e viso motora; 
Organização espacial.  
Desenvolvimento:No dia de hoje vamos realizar uma atividade de pareamento das 
cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo ,palitos de picolé e tinta 
guache.Apos confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando 
deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

11/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

16/12/2020 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as famílias 
pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes 
adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios 
foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas  positivas. 

18/12/2020 Equipe técnica em devolutivas/2020. 

Objetivos Melhorar o autocontrole emocional. 
Estimular a atenção compartilhada. 
Trabalhar o tempo de permanência numa mesma atividade proposta. 
Desenvolver a expressão e a criatividade através do manuseio de diferentes 
materiais artísticos e diferentes propostas. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente:  Amanda Serpa Chernicoski 
Data Nascimento: 28/05/1988 - 32 anos 
Mês: Dezembro/2020  
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

1º à 
16/12/20 

Realização das devolutivas anual com as famílias. 

02/12/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Calendário de Fim de 
Ano. Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do 
Ano. Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas 
frustrações e ter paciência. 
PENDENTE 

09/12/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Cartão das emoções. 
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 
rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
PENDENTE 

16/12/20 Enviado vídeo via plataforma online. Atividade: Encerramento das 
atividades, com vídeo comemorativo ao natal. Através desse vídeo, 
buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as famílias pelo 
envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes 
adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito 
abençoado e repleto de conquistas positivas. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente:  Andriel Henrique Cremonte Nantes Rodrigues  
Data Nascimento: 08/05/2017 – 3 anos 7 meses 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

1º à 
16/12/20 

Realização das devolutivas anual com as famílias. 

02/12/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Origami do cachorro. 
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. Material/estrategia: papel sulfite, 
folha de revista ou jornal. Desenvolvimento: no vídeo é explicado o passo 
a passo de como fazer o origami do cachorro e após a criança deverá usar 
sua criatividade, imaginação e criar uma história para o seu cachorro. 
PENDENTE 

09/12/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Origami meu 
barquinho de papel. Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, 
desenvolver a coordenação motora fina e a oralidade. Desenvolvimento: 
Construir o origami de acordo com o vídeo. 
PENDENTE 

16/12/20 Enviado vídeo via plataforma online. Atividade: Encerramento das 
atividades, com vídeo comemorativo ao natal. Através desse vídeo, 
buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as famílias pelo 
envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes 
adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito 
abençoado e repleto de conquistas positivas. 
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Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
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Relatório Mensal 
 
Paciente:  Anthony Moeller e Silva 
Data Nascimento: 03/04/2012 – 8a 8m 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

1º à 
16/12/20 

Realização das devolutivas anual com as famílias. 

02/09/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Brincando com os 
palitos. Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
desenvolver atenção sustentada e compartilhada; Desenvolvimento: No 
dia de hoje iremos realizar uma atividade para estimular a coordenação 
motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou de 
fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos 
iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em 
uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos 
palitos. 
PENDENTE 

09/12/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Pareamento das cores 
com palitos. Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora 
fina e viso motora; Organização espacial. Desenvolvimento: No dia de hoje 
vamos realizar uma atividade de pareamento das cores, onde vamos 
precisar de uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta guache. Após 
confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando deve 
pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 
PENDENTE 

16/12/20 Enviado vídeo via plataforma online. Atividade: Encerramento das 
atividades, com vídeo comemorativo ao natal. Através desse vídeo, 
buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as famílias pelo 
envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes 
adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito 
abençoado e repleto de conquistas positivas. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente:  Arádia Mazia Barreiros de Alexandri 
Data Nascimento: 04/03/2015– 5anos 9meses 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

1º à 
16/12/20 

Realização das devolutivas anual com as famílias. 

02/12/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Origami do cachorro. 
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. Material/estrategia: papel sulfite, 
folha de revista ou jornal. Desenvolvimento: no vídeo é explicado o passo 
a passo de como fazer o origami do cachorro e após a criança deverá usar 
sua criatividade, imaginação e criar uma história para o seu cachorro. 
PENDENTE 

09/12/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Origami meu 
barquinho de papel. Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, 
desenvolver a coordenação motora fina e a oralidade. Desenvolvimento: 
Construir o origami de acordo com o vídeo. 
PENDENTE 

16/12/20 Enviado vídeo via plataforma online. Atividade: Encerramento das 
atividades, com vídeo comemorativo ao natal. Através desse vídeo, 
buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as famílias pelo 
envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes 
adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito 
abençoado e repleto de conquistas positivas. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente:  Arthur José Cavalheiro Bertolo 
Data Nascimento: 11/04/2017 – 3 anos 7 meses 
Mês: Novembro/2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

1º à 
16/12/20 

Realização das devolutivas anual com as famílias. 

02/12/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Origami do cachorro. 
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. Material/estrategia: papel sulfite, 
folha de revista ou jornal. Desenvolvimento: no vídeo é explicado o passo 
a passo de como fazer o origami do cachorro e após a criança deverá usar 
sua criatividade, imaginação e criar uma história para o seu cachorro. 
PENDENTE 

09/12/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Origami meu 
barquinho de papel. Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, 
desenvolver a coordenação motora fina e a oralidade. Desenvolvimento: 
Construir o origami de acordo com o vídeo. 
PENDENTE 

16/12/20 Enviado vídeo via plataforma online. Atividade: Encerramento das 
atividades, com vídeo comemorativo ao natal. Através desse vídeo, 
buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as famílias pelo 
envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes 
adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito 
abençoado e repleto de conquistas positivas. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente:  D´Alessandro Dias Minuto 
Data Nascimento:  15/01/2012  -  8anos e 11meses 
Mês: Dezembro / 2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

1º à 
16/12/20 

Realização das devolutivas anual com as famílias. 

02/09/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Brincando com os 
palitos. Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
desenvolver atenção sustentada e compartilhada; Desenvolvimento: No 
dia de hoje iremos realizar uma atividade para estimular a coordenação 
motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou de 
fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos 
iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em 
uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos 
palitos. 
PENDENTE 

09/12/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Pareamento das cores 
com palitos. Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora 
fina e viso motora; Organização espacial. Desenvolvimento: No dia de hoje 
vamos realizar uma atividade de pareamento das cores, onde vamos 
precisar de uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta guache. Após 
confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando deve 
pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 
PENDENTE 

16/12/20 Enviado vídeo via plataforma online. Atividade: Encerramento das 
atividades, com vídeo comemorativo ao natal. Através desse vídeo, 
buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as famílias pelo 
envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes 
adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito 
abençoado e repleto de conquistas positivas. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente:  Davi Costa Rocha 
Data Nascimento:  26/03/2015  -  5anos e 8meses 
Mês: Dezembro / 2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

1º à 
16/12/20 

Realização das devolutivas anual com as famílias. 

02/09/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Brincando com os 
palitos. Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
desenvolver atenção sustentada e compartilhada; Desenvolvimento: No 
dia de hoje iremos realizar uma atividade para estimular a coordenação 
motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou de 
fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos 
iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em 
uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos 
palitos. 
PENDENTE 

09/12/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Pareamento das cores 
com palitos. Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora 
fina e viso motora; Organização espacial. Desenvolvimento: No dia de hoje 
vamos realizar uma atividade de pareamento das cores, onde vamos 
precisar de uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta guache. Após 
confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando deve 
pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 
PENDENTE 

16/12/20 Enviado vídeo via plataforma online. Atividade: Encerramento das 
atividades, com vídeo comemorativo ao natal. Através desse vídeo, 
buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as famílias pelo 
envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes 
adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito 
abençoado e repleto de conquistas positivas. 
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Relatório Mensal 
 
Paciente:  Edie Lourenço Carvalho 
Data Nascimento: 20/02/2009 – 11a 9m 
Mês: Dezembro / 2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 

Data   

1º à 
16/12/20 

Realização das devolutivas anual com as famílias. 

02/12/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Calendário de Fim de 
Ano. Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do 
Ano. Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas 
frustrações e ter paciência. 
PENDENTE 

09/12/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Cartão das emoções. 
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 
rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
PENDENTE 

16/12/20 Enviado vídeo via plataforma online. Atividade: Encerramento das 
atividades, com vídeo comemorativo ao natal. Através desse vídeo, 
buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as famílias pelo 
envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes 
adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito 
abençoado e repleto de conquistas positivas. 
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Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
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Relatório Mensal 
 
Paciente:  Emanuel Gonçalves Buzzo 
Data Nascimento:  03/02/2012 -  8anos e 9meses 
Mês: Dezembro / 2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

1º à 
16/12/20 

Realização das devolutivas anual com as famílias. 

02/12/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Calendário de Fim de 
Ano. Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do 
Ano. Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas 
frustrações e ter paciência. 
PENDENTE 

09/12/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Cartão das emoções. 
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 
rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
PENDENTE 

16/12/20 Enviado vídeo via plataforma online. Atividade: Encerramento das 
atividades, com vídeo comemorativo ao natal. Através desse vídeo, 
buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as famílias pelo 
envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes 
adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito 
abençoado e repleto de conquistas positivas. 
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Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente: Felipe Gabriel da Silva 
Data Nascimento: 02/10/2010 – 10a  
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

1º à 
16/12/20 

Realização das devolutivas anual com as famílias. 

02/09/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Brincando com os 
palitos. Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
desenvolver atenção sustentada e compartilhada; Desenvolvimento: No 
dia de hoje iremos realizar uma atividade para estimular a coordenação 
motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou de 
fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos 
iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em 
uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos 
palitos. 
PENDENTE 

09/12/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Pareamento das cores 
com palitos. Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora 
fina e viso motora; Organização espacial. Desenvolvimento: No dia de hoje 
vamos realizar uma atividade de pareamento das cores, onde vamos 
precisar de uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta guache. Após 
confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando deve 
pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 
PENDENTE 

16/12/20 Enviado vídeo via plataforma online. Atividade: Encerramento das 
atividades, com vídeo comemorativo ao natal. Através desse vídeo, 
buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as famílias pelo 
envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes 
adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito 
abençoado e repleto de conquistas positivas. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
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Relatório Mensal 
 
Paciente:  Fernando Gabriel Sprote 
Data Nascimento:  16/02/2007 – 13anos 
Mês: Dezembro / 2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

1º à 
16/12/20 

Realização das devolutivas anual com as famílias. 

02/09/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Brincando com os 
palitos. Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
desenvolver atenção sustentada e compartilhada; Desenvolvimento: No 
dia de hoje iremos realizar uma atividade para estimular a coordenação 
motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou de 
fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos 
iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em 
uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos 
palitos. 
PENDENTE 

09/12/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Pareamento das cores 
com palitos. Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora 
fina e viso motora; Organização espacial. Desenvolvimento: No dia de hoje 
vamos realizar uma atividade de pareamento das cores, onde vamos 
precisar de uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta guache. Após 
confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando deve 
pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 
PENDENTE 

16/12/20 Enviado vídeo via plataforma online. Atividade: Encerramento das 
atividades, com vídeo comemorativo ao natal. Através desse vídeo, 
buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as famílias pelo 
envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes 
adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito 
abençoado e repleto de conquistas positivas. 
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Relatório Mensal 
 
Paciente:  Gabriel Luis Pereira Andrade 
Data Nascimento:  21/02/2015   5anos e 9meses 
Mês: Dezembro/ 2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

1º à 
16/12/20 

Realização das devolutivas anual com as famílias. 

02/09/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Brincando com os 
palitos. Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
desenvolver atenção sustentada e compartilhada; Desenvolvimento: No 
dia de hoje iremos realizar uma atividade para estimular a coordenação 
motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou de 
fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos 
iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em 
uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos 
palitos. 
PENDENTE 

09/12/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Pareamento das cores 
com palitos. Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora 
fina e viso motora; Organização espacial. Desenvolvimento: No dia de hoje 
vamos realizar uma atividade de pareamento das cores, onde vamos 
precisar de uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta guache. Após 
confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando deve 
pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 
PENDENTE 

16/12/20 Enviado vídeo via plataforma online. Atividade: Encerramento das 
atividades, com vídeo comemorativo ao natal. Através desse vídeo, 
buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as famílias pelo 
envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes 
adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito 
abençoado e repleto de conquistas positivas. 
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Relatório Mensal 
 
Paciente:  Gabriela Kreisch 
Data Nascimento: 28/03/1998 – 22anos 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

1º à 
16/12/20 

Realização das devolutivas anual com as famílias. 

02/12/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Calendário de Fim de 
Ano. Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do 
Ano. Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas 
frustrações e ter paciência. 
PENDENTE 

09/12/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Cartão das emoções. 
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 
rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
PENDENTE 

16/12/20 Enviado vídeo via plataforma online. Atividade: Encerramento das 
atividades, com vídeo comemorativo ao natal. Através desse vídeo, 
buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as famílias pelo 
envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes 
adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito 
abençoado e repleto de conquistas positivas. 
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Relatório Mensal 
 
Paciente:  Guilherme Cavalheiro Santos 
Data Nascimento: 10/04/2009– 11a  
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

1º à 
16/12/20 

Realização das devolutivas anual com as famílias. 

02/12/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Calendário de Fim de 
Ano. Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do 
Ano. Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas 
frustrações e ter paciência. 
PENDENTE 

09/12/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Cartão das emoções. 
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 
rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
PENDENTE 

16/12/20 Enviado vídeo via plataforma online. Atividade: Encerramento das 
atividades, com vídeo comemorativo ao natal. Através desse vídeo, 
buscamos resgatar o espírito de natal, agradecendo as famílias pelo 
envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes 
adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito 
abençoado e repleto de conquistas positivas. 
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Relatório Mensal 
 
Paciente:  Gustavo Antônio de Souza Manske 
Data Nascimento: 24/07/2008  – 12a 
Mês: Dezembro / 2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

1º à 
16/12/20 

Realização das devolutivas anual com as famílias. 

02/12/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Calendário de Fim de 
Ano. Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do 
Ano. Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas 
frustrações e ter paciência. 
PENDENTE 

09/12/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Cartão das emoções. 
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 
rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
PENDENTE 

16/12/20 Enviado vídeo via plataforma online. Atividade: Encerramento das 
atividades, com vídeo comemorativo ao natal. Através desse vídeo, 
buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as famílias pelo 
envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes 
adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito 
abençoado e repleto de conquistas positivas. 
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Relatório Mensal 
 
Paciente:  Hector Augusto Pereira Machado 
Data Nascimento:  07/04/2010 – 10anos 
Mês: Dezembro / 2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

1º à 
16/12/20 

Realização das devolutivas anual com as famílias. 

02/12/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Calendário de Fim de 
Ano. Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do 
Ano. Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas 
frustrações e ter paciência. 
PENDENTE 

09/12/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Cartão das emoções. 
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 
rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
PENDENTE 

16/12/20 Enviado vídeo via plataforma online. Atividade: Encerramento das 
atividades, com vídeo comemorativo ao natal. Através desse vídeo, 
buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as famílias pelo 
envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes 
adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito 
abençoado e repleto de conquistas positivas. 
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Relatório Mensal 
 
Paciente:  Igor dos Santos Migliorini  
Data Nascimento: 09/06/2003 – 17a  
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

1º à 
16/12/20 

Realização das devolutivas anual com as famílias. 

02/12/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Calendário de Fim de 
Ano. Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do 
Ano. Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas 
frustrações e ter paciência. 
PENDENTE 

09/12/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Cartão das emoções. 
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 
rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
PENDENTE 

16/12/20 Enviado vídeo via plataforma online. Atividade: Encerramento das 
atividades, com vídeo comemorativo ao natal. Através desse vídeo, 
buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as famílias pelo 
envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes 
adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito 
abençoado e repleto de conquistas positivas. 
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Relatório Mensal 
 
Paciente:  Isabella Couto 
Data Nascimento: 16/01/2008 – 12a 11m 
Mês: Dezembro / 2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

1º à 
16/12/20 

Realização das devolutivas anual com as famílias. 

02/09/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Brincando com os 
palitos. Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
desenvolver atenção sustentada e compartilhada; Desenvolvimento: No 
dia de hoje iremos realizar uma atividade para estimular a coordenação 
motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou de 
fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos 
iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em 
uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos 
palitos. 
PENDENTE 

09/12/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Pareamento das cores 
com palitos. Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora 
fina e viso motora; Organização espacial. Desenvolvimento: No dia de hoje 
vamos realizar uma atividade de pareamento das cores, onde vamos 
precisar de uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta guache. Após 
confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando deve 
pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 
PENDENTE 

16/12/20 Enviado vídeo via plataforma online. Atividade: Encerramento das 
atividades, com vídeo comemorativo ao natal. Através desse vídeo, 
buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as famílias pelo 
envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes 
adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito 
abençoado e repleto de conquistas positivas. 

  

454 / 700



 

 

AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
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Relatório Mensal 
 
Paciente: Isabelli Pereira Lima 
Data Nascimento: 04/01/2013 – 7a 11m 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

1º à 
16/12/20 

Realização das devolutivas anual com as famílias. 

02/09/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Brincando com os 
palitos. Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
desenvolver atenção sustentada e compartilhada; Desenvolvimento: No 
dia de hoje iremos realizar uma atividade para estimular a coordenação 
motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou de 
fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos 
iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em 
uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos 
palitos. 
PENDENTE 

09/12/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Pareamento das cores 
com palitos. Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora 
fina e viso motora; Organização espacial. Desenvolvimento: No dia de hoje 
vamos realizar uma atividade de pareamento das cores, onde vamos 
precisar de uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta guache. Após 
confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando deve 
pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 
PENDENTE 

16/12/20 Enviado vídeo via plataforma online. Atividade: Encerramento das 
atividades, com vídeo comemorativo ao natal. Através desse vídeo, 
buscamos resgatar o espírito de natal, agradecendo as famílias pelo 
envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes 
adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito 
abençoado e repleto de conquistas positivas. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente:  Jean Carvalho de Camargo  
Data Nascimento: 05/08/2009 – 11a  
Mês: Dezembro/2020  
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 

 

 
 

Data   

1º à 
16/12/20 

Realização das devolutivas anual com as famílias. 

02/12/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Calendário de Fim de 
Ano. Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do 
Ano. Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas 
frustrações e ter paciência. 
PENDENTE 

09/12/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Cartão das emoções. 
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 
rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
PENDENTE 

16/12/20 Enviado vídeo via plataforma online. Atividade: Encerramento das 
atividades, com vídeo comemorativo ao natal. Através desse vídeo, 
buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as famílias pelo 
envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes 
adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito 
abençoado e repleto de conquistas positivas. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente:  Jean Fernando de Oliveira Junior 
Data Nascimento: 27/05/2013 – 7a 6m 
Mês: Dezembro / 2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

1º à 
16/12/20 

Realização das devolutivas anual com as famílias. 

02/09/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Brincando com os 
palitos. Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
desenvolver atenção sustentada e compartilhada; Desenvolvimento: No 
dia de hoje iremos realizar uma atividade para estimular a coordenação 
motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou de 
fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos 
iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em 
uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos 
palitos. 
PENDENTE 

09/12/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Pareamento das cores 
com palitos. Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora 
fina e viso motora; Organização espacial. Desenvolvimento: No dia de hoje 
vamos realizar uma atividade de pareamento das cores, onde vamos 
precisar de uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta guache. Após 
confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando deve 
pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 
PENDENTE 

16/12/20 Enviado vídeo via plataforma online. Atividade: Encerramento das 
atividades, com vídeo comemorativo ao natal. Através desse vídeo, 
buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as famílias pelo 
envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes 
adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito 
abençoado e repleto de conquistas positivas. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente:  João Batista Bronzatti de Oliveira 
Data Nascimento: 05/09/2012 – 8a 3m 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

1º à 
16/12/20 

Realização das devolutivas anual com as famílias. 

02/09/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Brincando com os 
palitos. Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
desenvolver atenção sustentada e compartilhada; Desenvolvimento: No 
dia de hoje iremos realizar uma atividade para estimular a coordenação 
motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou de 
fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos 
iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em 
uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos 
palitos. 
PENDENTE 

09/12/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Pareamento das cores 
com palitos. Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora 
fina e viso motora; Organização espacial. Desenvolvimento: No dia de hoje 
vamos realizar uma atividade de pareamento das cores, onde vamos 
precisar de uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta guache. Após 
confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando deve 
pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 
PENDENTE 

16/12/20 Enviado vídeo via plataforma online. Atividade: Encerramento das 
atividades, com vídeo comemorativo ao natal. Através desse vídeo, 
buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as famílias pelo 
envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes 
adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito 
abençoado e repleto de conquistas positivas. 

 

458 / 700



 

 

 

AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente:  João Gabriel Ribeiro Ferreira 
Data Nascimento: 05/05 /2011 – 9anos 7 meses 
Mês: Dezembro/2020  
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 

 

 
 

Data   

1º à 
16/12/20 

Realização das devolutivas anual com as famílias. 

02/12/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Calendário de Fim de 
Ano. Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do 
Ano. Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas 
frustrações e ter paciência. 
PENDENTE 

09/12/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Cartão das emoções. 
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 
rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
PENDENTE 

16/12/20 Enviado vídeo via plataforma online. Atividade: Encerramento das 
atividades, com vídeo comemorativo ao natal. Através desse vídeo, 
buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as famílias pelo 
envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes 
adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito 
abençoado e repleto de conquistas positivas. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente:  Joaquim de Almeida Nunes 
Data Nascimento: 31/12/2014 – 5a 11m 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

1º à 
16/12/20 

Realização das devolutivas anual com as famílias. 

02/09/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Brincando com os 
palitos. Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
desenvolver atenção sustentada e compartilhada; Desenvolvimento: 
No dia de hoje iremos realizar uma atividade para estimular a 
coordenação motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de 
dente ou de fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o 
material iremos iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá 
segurar os palitos em uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o 
contorno em volta dos palitos. 
PENDENTE 

09/12/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Pareamento das 
cores com palitos. Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação 
motora fina e viso motora; Organização espacial. Desenvolvimento: No 
dia de hoje vamos realizar uma atividade de pareamento das cores, 
onde vamos precisar de uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta 
guache. Após confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O 
educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na 
caixa de ovo. 
PENDENTE 

16/12/20 Enviado vídeo via plataforma online. Atividade: Encerramento das 
atividades, com vídeo comemorativo ao natal. Através desse vídeo, 
buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as famílias pelo 
envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, 
muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos 
mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o 
próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente:  José Eduardo de Oliveira da Costa 
Data Nascimento: 05/09/2012 – 7a 3m 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

1º à 
16/12/20 

Realização das devolutivas anual com as famílias. 

02/09/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Brincando com os 
palitos. Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
desenvolver atenção sustentada e compartilhada; Desenvolvimento: No 
dia de hoje iremos realizar uma atividade para estimular a coordenação 
motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou de 
fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos 
iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em 
uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos 
palitos. 
PENDENTE 

09/12/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Pareamento das cores 
com palitos. Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora 
fina e viso motora; Organização espacial. Desenvolvimento: No dia de hoje 
vamos realizar uma atividade de pareamento das cores, onde vamos 
precisar de uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta guache. Após 
confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando deve 
pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 
PENDENTE 

16/12/20 Enviado vídeo via plataforma online. Atividade: Encerramento das 
atividades, com vídeo comemorativo ao natal. Através desse vídeo, 
buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as famílias pelo 
envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes 
adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito 
abençoado e repleto de conquistas positivas. 
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Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente:  Joyce Manoela Pereira dos Santos  
Data Nascimento: 23/01/2008 – 12a 10m 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

1º à 
16/12/20 

Realização das devolutivas anual com as famílias. 

02/09/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Brincando com os 
palitos. Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
desenvolver atenção sustentada e compartilhada; Desenvolvimento: No 
dia de hoje iremos realizar uma atividade para estimular a coordenação 
motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou de 
fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos 
iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em 
uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos 
palitos. 
PENDENTE 

09/12/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Pareamento das cores 
com palitos. Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora 
fina e viso motora; Organização espacial. Desenvolvimento: No dia de hoje 
vamos realizar uma atividade de pareamento das cores, onde vamos 
precisar de uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta guache. Após 
confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando deve 
pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 
PENDENTE 

16/12/20 Enviado vídeo via plataforma online. Atividade: Encerramento das 
atividades, com vídeo comemorativo ao natal. Através desse vídeo, 
buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as famílias pelo 
envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes 
adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito 
abençoado e repleto de conquistas positivas. 
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Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente:  Leonardo Assunção Martins 
Data Nascimento: 04/06/2010 – 10a 
Mês: Dezembro/2020  
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

1º à 
16/12/20 

Realização das devolutivas anual com as famílias. 

02/12/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Calendário de Fim de 
Ano. Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do 
Ano. Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas 
frustrações e ter paciência. 
PENDENTE 

09/12/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Cartão das emoções. 
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 
rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
PENDENTE 

16/12/20 Enviado vídeo via plataforma online. Atividade: Encerramento das 
atividades, com vídeo comemorativo ao natal. Através desse vídeo, 
buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as famílias pelo 
envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes 
adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito 
abençoado e repleto de conquistas positivas. 
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Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados, 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente:  Lino Carlos Franzoi Junior 
Data Nascimento: 27/03/1990 – 30 anos 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 

Data   

1º à 
16/12/20 

Realização das devolutivas anual com as famílias. 

02/12/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Calendário de Fim 
de Ano. Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim 
do Ano. Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas 
frustrações e ter paciência. 
PENDENTE 

09/12/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Cartão das 
emoções. Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas 
em sua rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
PENDENTE 

16/12/20 Enviado vídeo via plataforma online. Atividade: Encerramento das 
atividades, com vídeo comemorativo ao natal. Através desse vídeo, 
buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as famílias pelo 
envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, 
muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos 
mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o 
próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua 2080, n° 51, Centro 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente:  Lucas Norberto Campos 
Data Nascimento: 04/09/1998     21 anos 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

1º à 
16/12/20 

Realização das devolutivas anual com as famílias. 

02/12/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Calendário de Fim de 
Ano. Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do 
Ano. Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas 
frustrações e ter paciência. 
PENDENTE 

09/12/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Cartão das emoções. 
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 
rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
PENDENTE 

16/12/20 Enviado vídeo via plataforma online. Atividade: Encerramento das 
atividades, com vídeo comemorativo ao natal. Através desse vídeo, 
buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as famílias pelo 
envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes 
adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito 
abençoado e repleto de conquistas positivas. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente:  Luciana Alzaga Fuentes 
Data Nascimento: 29/05/2015– 5anos e 6 meses  
Mês: Dezembro /2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

1º à 
16/12/20 

Realização das devolutivas anual com as famílias. 

02/12/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Origami do cachorro. 
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. Material/estrategia: papel sulfite, 
folha de revista ou jornal. Desenvolvimento: no vídeo é explicado o passo 
a passo de como fazer o origami do cachorro e após a criança deverá usar 
sua criatividade, imaginação e criar uma história para o seu cachorro. 
PENDENTE 

09/12/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Origami meu 
barquinho de papel. Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, 
desenvolver a coordenação motora fina e a oralidade. Desenvolvimento: 
Construir o origami de acordo com o vídeo. 
PENDENTE 

16/12/20 Enviado vídeo via plataforma online. Atividade: Encerramento das 
atividades, com vídeo comemorativo ao natal. Através desse vídeo, 
buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as famílias pelo 
envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes 
adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito 
abençoado e repleto de conquistas positivas. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente:  Mathias Becker Niechel 
Data Nascimento: 06/02/2014 – 6a 10m  
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

1º à 
16/12/20 

Realização das devolutivas anual com as famílias. 

02/09/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Brincando com os 
palitos. Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
desenvolver atenção sustentada e compartilhada; Desenvolvimento: No 
dia de hoje iremos realizar uma atividade para estimular a coordenação 
motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou de 
fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos 
iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em 
uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos 
palitos. 
PENDENTE 

09/12/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Pareamento das cores 
com palitos. Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora 
fina e viso motora; Organização espacial. Desenvolvimento: No dia de hoje 
vamos realizar uma atividade de pareamento das cores, onde vamos 
precisar de uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta guache. Após 
confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando deve 
pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 
PENDENTE 

16/12/20 Enviado vídeo via plataforma online. Atividade: Encerramento das 
atividades, com vídeo comemorativo ao natal. Através desse vídeo, 
buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as famílias pelo 
envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes 
adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito 
abençoado e repleto de conquistas positivas. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente:  Miguel Antonio Santos Sanches 
Data Nascimento: 27/10/2012  – 8a  
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

1º à 
16/12/20 

Realização das devolutivas anual com as famílias. 

02/09/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Brincando com os 
palitos. Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
desenvolver atenção sustentada e compartilhada; Desenvolvimento: No 
dia de hoje iremos realizar uma atividade para estimular a coordenação 
motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou de 
fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos 
iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em 
uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos 
palitos. 
PENDENTE 

09/12/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Pareamento das cores 
com palitos. Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora 
fina e viso motora; Organização espacial. Desenvolvimento: No dia de hoje 
vamos realizar uma atividade de pareamento das cores, onde vamos 
precisar de uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta guache. Após 
confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando deve 
pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 
PENDENTE 

16/12/20 Enviado vídeo via plataforma online. Atividade: Encerramento das 
atividades, com vídeo comemorativo ao natal. Através desse vídeo, 
buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as famílias pelo 
envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes 
adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito 
abençoado e repleto de conquistas positivas. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente: Paulo Henrique Klock Arruda 
Data Nascimento:  30/07/2013  -  7anos e 3meses 
Mês: Dezembro / 2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

1º à 
16/12/20 

Realização das devolutivas anual com as famílias. 

02/09/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Brincando com os 
palitos. Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
desenvolver atenção sustentada e compartilhada; Desenvolvimento: No 
dia de hoje iremos realizar uma atividade para estimular a coordenação 
motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou de 
fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos 
iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em 
uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos 
palitos. 
PENDENTE 

09/12/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Pareamento das cores 
com palitos. Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora 
fina e viso motora; Organização espacial. Desenvolvimento: No dia de hoje 
vamos realizar uma atividade de pareamento das cores, onde vamos 
precisar de uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta guache. Após 
confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando deve 
pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 
PENDENTE 

16/12/20 Enviado vídeo via plataforma online. Atividade: Encerramento das 
atividades, com vídeo comemorativo ao natal. Através desse vídeo, 
buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as famílias pelo 
envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes 
adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito 
abençoado e repleto de conquistas positivas. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente:  Pedro Henrique Borges do Amaral 
Data Nascimento:  15/01/2012  -  8anos e 11meses 
Mês: Dezembro / 2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

1º à 
16/12/20 

Realização das devolutivas anual com as famílias. 

02/12/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Calendário de Fim de 
Ano. Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do 
Ano. Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas 
frustrações e ter paciência. 
PENDENTE 

09/12/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Cartão das emoções. 
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 
rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
PENDENTE 

16/12/20 Enviado vídeo via plataforma online. Atividade: Encerramento das 
atividades, com vídeo comemorativo ao natal. Através desse vídeo, 
buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as famílias pelo 
envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes 
adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito 
abençoado e repleto de conquistas positivas. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente:  Samuel Silva de Souza 
Data Nascimento: 10-07-2007 – 13a   
Mês: Dezembro / 2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

1º à 
16/12/20 

Realização das devolutivas anual com as famílias. 

02/12/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Calendário de Fim de 
Ano. Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do 
Ano. Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas 
frustrações e ter paciência. 
PENDENTE 

09/12/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Cartão das emoções. 
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 
rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
PENDENTE 

16/12/20 Enviado vídeo via plataforma online. Atividade: Encerramento das 
atividades, com vídeo comemorativo ao natal. Através desse vídeo, 
buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as famílias pelo 
envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes 
adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito 
abençoado e repleto de conquistas positivas. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente:  Sofia Taborda do Amaral 
Data Nascimento: 22/10/2009 – 11anos 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

1º à 
16/12/20 

Realização das devolutivas anual com as famílias. 

02/09/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Brincando com os 
palitos. Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
desenvolver atenção sustentada e compartilhada; Desenvolvimento: No 
dia de hoje iremos realizar uma atividade para estimular a coordenação 
motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou de 
fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos 
iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em 
uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos 
palitos. 
PENDENTE 

09/12/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Pareamento das cores 
com palitos. Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora 
fina e viso motora; Organização espacial. Desenvolvimento: No dia de hoje 
vamos realizar uma atividade de pareamento das cores, onde vamos 
precisar de uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta guache. Após 
confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando deve 
pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 
PENDENTE 

16/12/20 Enviado vídeo via plataforma online. Atividade: Encerramento das 
atividades, com vídeo comemorativo ao natal. Através desse vídeo, 
buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as famílias pelo 
envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes 
adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito 
abençoado e repleto de conquistas positivas. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente:  Soraya Coatti Amarante da Rosa 
Data Nascimento: 11/04/2011 – 9 anos 7 meses 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

1º à 
16/12/20 

Realização das devolutivas anual com as famílias. 

02/09/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Brincando com os 
palitos. Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
desenvolver atenção sustentada e compartilhada; Desenvolvimento: No 
dia de hoje iremos realizar uma atividade para estimular a coordenação 
motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou de 
fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos 
iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em 
uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos 
palitos. 
PENDENTE 

09/12/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Pareamento das cores 
com palitos. Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora 
fina e viso motora; Organização espacial. Desenvolvimento: No dia de hoje 
vamos realizar uma atividade de pareamento das cores, onde vamos 
precisar de uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta guache. Após 
confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando deve 
pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 
PENDENTE 

16/12/20 Enviado vídeo via plataforma online. Atividade: Encerramento das 
atividades, com vídeo comemorativo ao natal. Através desse vídeo, 
buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as famílias pelo 
envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes 
adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito 
abençoado e repleto de conquistas positivas. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente:  Thales Miguel dos Santos Avila Lopes 
Data Nascimento: 18/05/2014 – 6a 7m 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

1º à 
16/12/20 

Realização das devolutivas anual com as famílias. 

02/09/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Brincando com os 
palitos. Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
desenvolver atenção sustentada e compartilhada; Desenvolvimento: No 
dia de hoje iremos realizar uma atividade para estimular a coordenação 
motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou de 
fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos 
iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em 
uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos 
palitos. 
PENDENTE 

09/12/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Pareamento das cores 
com palitos. Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora 
fina e viso motora; Organização espacial. Desenvolvimento: No dia de hoje 
vamos realizar uma atividade de pareamento das cores, onde vamos 
precisar de uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta guache. Após 
confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando deve 
pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 
PENDENTE 

16/12/20 Enviado vídeo via plataforma online. Atividade: Encerramento das 
atividades, com vídeo comemorativo ao natal. Através desse vídeo, 
buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as famílias pelo 
envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes 
adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito 
abençoado e repleto de conquistas positivas. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente:  Thayná Gabrielly Lemes Corrêa 
Data Nascimento: 23/11/2003 – 17anos 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

1º à 
16/12/20 

Realização das devolutivas anual com as famílias. 

02/12/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Calendário de Fim de 
Ano. Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do 
Ano. Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas 
frustrações e ter paciência. 
PENDENTE 

09/12/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Cartão das emoções. 
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 
rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
PENDENTE 

16/12/20 Enviado vídeo via plataforma online. Atividade: Encerramento das 
atividades, com vídeo comemorativo ao natal. Através desse vídeo, 
buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as famílias pelo 
envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes 
adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito 
abençoado e repleto de conquistas positivas. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente:  Thiago de Castro Moreira Silveira 
Data Nascimento: 27/08/2012 – 8a 3m 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

1º à 
16/12/20 

Realização das devolutivas anual com as famílias. 

02/12/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Origami do 
cachorro. Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, 
desenvolver a coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estrategia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Desenvolvimento: no vídeo é explicado o passo a passo de como fazer 
o origami do cachorro e após a criança deverá usar sua criatividade, 
imaginação e criar uma história para o seu cachorro. 
PENDENTE 

09/12/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Origami meu 
barquinho de papel. Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, 
desenvolver a coordenação motora fina e a oralidade. 
Desenvolvimento: Construir o origami de acordo com o vídeo. 
PENDENTE 

16/12/20 Enviado vídeo via plataforma online. Atividade: Encerramento das 
atividades, com vídeo comemorativo ao natal. Através desse vídeo, 
buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as famílias pelo 
envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, 
muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos 
mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o 
próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente:  Victor Hugo Vaz 
Data Nascimento: 10/08/2010 – 10anos 
Mês: Dezembro / 2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 

Data   

1º à 
16/12/20 

Realização das devolutivas anual com as famílias. 

02/12/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Calendário de Fim de 
Ano. Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do 
Ano. Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas 
frustrações e ter paciência. 
PENDENTE 

09/12/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Cartão das emoções. 
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 
rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
PENDENTE 

16/12/20 Enviado vídeo via plataforma online. Atividade: Encerramento das 
atividades, com vídeo comemorativo ao natal. Através desse vídeo, 
buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as famílias pelo 
envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes 
adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito 
abençoado e repleto de conquistas positivas. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua 2080, n° 51, Centro 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Paciente:  Willian David Domingues Sanabria 
Data Nascimento: 26/07/2013 –  7anos 2 meses 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

1º à 
16/12/20 

Realização das devolutivas anual com as famílias. 

02/09/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Brincando com os 
palitos. Objetivos: Estimular a coordenação motora fina e viso motora; 
desenvolver atenção sustentada e compartilhada; Desenvolvimento: No 
dia de hoje iremos realizar uma atividade para estimular a coordenação 
motora e atenção, para isso iremos precisar de palitos de dente ou de 
fósforo, folhas A 4 e canetinhas. Após ter organizado o material iremos 
iniciar a nossa atividade, onde cada aprendendo irá segurar os palitos em 
uma mão e jogar na folha e em seguida realizar o contorno em volta dos 
palitos. 
PENDENTE 

09/12/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade: Pareamento das cores 
com palitos. Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora 
fina e viso motora; Organização espacial. Desenvolvimento: No dia de hoje 
vamos realizar uma atividade de pareamento das cores, onde vamos 
precisar de uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta guache. Após 
confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando deve 
pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 
PENDENTE 

16/12/20 Enviado vídeo via plataforma online. Atividade: Encerramento das 
atividades, com vídeo comemorativo ao natal. Através desse vídeo, 
buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as famílias pelo 
envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes 
adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito 
abençoado e repleto de conquistas positivas. 
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RELATÓRIO MENSAL – DEZEMBRO/2020 
Fonoaudióloga Monique Fernanda Hess 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 

 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Paulo Alfredo Watanuki Vasconcellos  
Data Nascimento: 24/01/2009 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Fgª Monique Fernanda Hess 

 

Data  

01/12/2020 
À 

18/12/2020 

Nesse período a equipe clínica da instituição estava realizando devolutiva anual 

com as famílias dos usuários. Os assuntos abordados nas reuniões foram 

relacionados ao desenvolvimento da criança durante o ano, os objetivos 

terapêuticos e a participação da família nas atividades enviadas via plataforma.   

02/12/2020 Nessa data foi enviado um vídeo da educadora de artes Maristela Kolaga 

Calendário de Fim de Ano 

Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do Ano. Fazer uma 

contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas frustrações e ter paciência.  

Realizar esta atividade em família. 

PENDENTE  

09/12/2020 Nessa data foi enviado um vídeo da educadora de artes Maristela Kolaga 

Cartão das Emoções 

Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua rotina. 

Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 

Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis de escrever, 

canetinha... 

Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando uma 

mensagem diferente. Expressando através de seus sentimentos... 

PENDENTE 

16/12/2020 Nessa data a equipe da instituição iniciou as “comemorações” natalinas e de final 
de ano. Devido ao COVID, foi desenvolvido um vídeo institucional para suprir a falta 
da festa que foram feitas nos anos anteriores.  
Esse foi o último vídeo do ano enviado na plataforma.  

Objetivos 
 

Impostar e automatizar o fonema /r/.  
Aumentar vocabulário. 
Trabalhar uso de frases e diminuir palavras isoladas.  
Aumentar intenção comunicativa e interação. 
Desenvolver linguagem oral espontânea e funcional. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 

 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Pedro Henrique Ribeiro 
Data Nascimento: 22/03/2010 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Fgª Monique Fernanda Hess 

 

Data   

01/12/2020 
À 

18/12/2020 

Nesse período a equipe clínica da instituição estava realizando devolutiva anual 

com as famílias dos usuários. Os assuntos abordados nas reuniões foram 

relacionados ao desenvolvimento da criança durante o ano, os objetivos 

terapêuticos e a participação da família nas atividades enviadas via plataforma.   

02/12/2020 Nessa data foi enviado um vídeo da educadora de artes Maristela Kolaga 
Calendário de Fim de Ano 

Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do Ano. Fazer uma 
contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas frustrações e ter paciência.  
Realizar esta atividade em família. 

PENDENTE 

09/12/2020 Nessa data foi enviado um vídeo da educadora de artes Maristela Kolaga 
Cartão das Emoções 

Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua rotina. 
Vivenciar emoções,  tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis de escrever, 
canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando uma 
mensagem diferente. Expressando através de seus sentimentos... 

PENDENTE 

16/12/2020 Nessa data a equipe da instituição iniciou as “comemorações” natalinas e de final 
de ano. Devido ao COVID, foi desenvolvido um vídeo institucional para suprir a 
falta da festa que foram feitas nos anos anteriores.  
Esse foi o último vídeo do ano enviado na plataforma.  

Objetivos  Adequar emissões de fonemas (impostações diversas).  

Aumentar vocabulário. 

Aumentar tônus muscular facial para favorecer as emissões.  

Adequar a narrativa.  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 

 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Samuel Silva de Souza  
Data Nascimento: 10/07/2007 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Fgª Monique Fernanda Hess 

 

Data  

01/12/2020 
À 

18/12/2020 

Nesse período a equipe clínica da instituição estava realizando devolutiva anual 

com as famílias dos usuários. Os assuntos abordados nas reuniões foram 

relacionados ao desenvolvimento da criança durante o ano, os objetivos 

terapêuticos e a participação da família nas atividades enviadas via plataforma.   

02/12/2020 Nessa data foi enviado um vídeo da educadora de artes Maristela Kolaga 
Calendário de Fim de Ano 

Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do Ano. Fazer uma 
contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas frustrações e ter paciência.  
Realizar esta atividade em família. 

PENDENTE 

09/12/2020 Nessa data foi enviado um vídeo da educadora de artes Maristela Kolaga 
Cartão das Emoções 

Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua rotina. 
Vivenciar emoções,  tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis de escrever, 
canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando uma 
mensagem diferente. Expressando através de seus sentimentos... 

PENDENTE 

16/12/2020 Nessa data a equipe da instituição iniciou as “comemorações” natalinas e de final 
de ano. Devido ao COVID, foi desenvolvido um vídeo institucional para suprir a falta 
da festa que foram feitas nos anos anteriores.  
Esse foi o último vídeo do ano enviado na plataforma.  

Objetivos Adequar narrativa 
Aumentar vocabulário 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 

 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Kalel Antunes Ferreira 
Data Nascimento: 27/05/2008 
Mês: Dezembro/2020   
Profissional: Fgª Monique Fernanda Hess 

 

Data  

01/12/2020 
À 

18/12/2020 

Nesse período a equipe clínica da instituição estava realizando devolutiva anual 

com as famílias dos usuários. Os assuntos abordados nas reuniões foram 

relacionados ao desenvolvimento da criança durante o ano, os objetivos 

terapêuticos e a participação da família nas atividades enviadas via plataforma.   

02/12/2020 Nessa data foi enviado um vídeo da educadora de artes Maristela Kolaga 
Calendário de Fim de Ano 

Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do Ano. Fazer uma 
contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas frustrações e ter paciência.  
Realizar esta atividade em família. 

PENDENTE 

09/12/2020 Nessa data foi enviado um vídeo da educadora de artes Maristela Kolaga 
Cartão das Emoções 

Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua rotina. 
Vivenciar emoções,  tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis de escrever, 
canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando uma 
mensagem diferente. Expressando através de seus sentimentos... 

PENDENTE 

16/12/2020 Nessa data a equipe da instituição iniciou as “comemorações” natalinas e de final 
de ano. Devido ao COVID, foi desenvolvido um vídeo institucional para suprir a falta 
da festa que foram feitas nos anos anteriores.  
Esse foi o último vídeo do ano enviado na plataforma.  

Objetivos Avaliar aspectos fonoaudiológicos.  
Estabelecer vínculo.  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 

 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Jean Carvalho de Camargo  
Data Nascimento: 05/08/2009 
Mês: Dezembro/2020   
Profissional: Fgª Monique Fernanda Hess 

 

Data  

01/12/2020 
À 

18/12/2020 

Nesse período a equipe clínica da instituição estava realizando devolutiva anual 

com as famílias dos usuários. Os assuntos abordados nas reuniões foram 

relacionados ao desenvolvimento da criança durante o ano, os objetivos 

terapêuticos e a participação da família nas atividades enviadas via plataforma.   

02/12/2020 Nessa data foi enviado um vídeo da educadora de artes Maristela Kolaga 
Calendário de Fim de Ano 

Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do Ano. Fazer uma 
contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas frustrações e ter paciência.  
Realizar esta atividade em família. 

PENDENTE 

09/12/2020 Nessa data foi enviado um vídeo da educadora de artes Maristela Kolaga 
Cartão das Emoções 

Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua rotina. 
Vivenciar emoções,  tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis de escrever, 
canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando uma 
mensagem diferente. Expressando através de seus sentimentos... 

PENDENTE 

16/12/2020 Nessa data a equipe da instituição iniciou as “comemorações” natalinas e de final 
de ano. Devido ao COVID, foi desenvolvido um vídeo institucional para suprir a falta 
da festa que foram feitas nos anos anteriores.  
Esse foi o último vídeo do ano enviado na plataforma.  

Objetivos Aprimorar linguagem oral. 
Adequar narrativa.  
Impostação de fonemas surdos/sonoros. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 

 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Thiago de Castro Moreria Silveira  
Data Nascimento: 27/08/2012  
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Fgª Monique Fernanda Hess 

Data  

01/12/2020 
À 

18/12/2020 

Nesse período a equipe clínica da instituição estava realizando devolutiva anual 

com as famílias dos usuários. Os assuntos abordados nas reuniões foram 

relacionados ao desenvolvimento da criança durante o ano, os objetivos 

terapêuticos e a participação da família nas atividades enviadas via plataforma.   

02/12/2020 Nessa data foi enviado um vídeo da psicopedagoga Deise Padoan.  
O sanduiche da Maricota 

Atividade: O sanduíche da Maricota Objetivos: Estimular a atenção sustentada; 
Promover o gosto e habito pela leitura; Estimular a imaginação, ampliar 
sequência lógica; Promover momentos de interação entre educando e família. 
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da história "O 
sanduíche da Maricota", onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a 
história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Nessa data foi enviado um vídeo da psicopedagoga Deise Padoan. 
Pareamento das cores com palitos 

Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso motora; 
Organização espacial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de pareamento 
das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta 
guache. Após confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O 
educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de 
ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Nessa data a equipe da instituição iniciou as “comemorações” natalinas e de 
final de ano. Devido ao COVID, foi desenvolvido um vídeo institucional para 
suprir a falta da festa que foram feitas nos anos anteriores.  
Esse foi o último vídeo do ano enviado na plataforma para as famílias, a equipe 
segue com as devolutivas até dia 18 de dezembro.  

Objetivos Diminuir sialorreia.  
Aumentar tônus dos músculos faciais.  
Proporcionar vedamento labial.   
Retirar hábitos orais deletérios.   
Desenvolver habilidades auditivas (procura sonora).  
Aumentar tempo de permanência sentado.  
Desenvolver compreensão de comandos simples.   
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 

 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Gabriel Zanchieta Borges 
Data Nascimento: 11/12/2008  
Mês: Dezembro/2020    
Profissional: Fgª Monique Fernanda Hess 

Data  

01/12/2020 
À 

18/12/2020 

Nesse período a equipe clínica da instituição estava realizando devolutiva anual 

com as famílias dos usuários. Os assuntos abordados nas reuniões foram 

relacionados ao desenvolvimento da criança durante o ano, os objetivos 

terapêuticos e a participação da família nas atividades enviadas via plataforma.   

02/12/2020 Nessa data foi enviado um vídeo da educadora de artes Maristela Kolaga 
Calendário de Fim de Ano 

Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do Ano. Fazer 
uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas frustrações e ter paciência.  
Realizar esta atividade em família. 

PENDENTE 

09/12/2020 Nessa data foi enviado um vídeo da educadora de artes Maristela Kolaga 
Cartão das Emoções 

Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua rotina. 
Vivenciar emoções,  tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis de 
escrever, canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando uma 
mensagem diferente. Expressando através de seus sentimentos... 

PENDENTE 

16/12/2020 Nessa data a equipe da instituição iniciou as “comemorações” natalinas e de 
final de ano. Devido ao COVID, foi desenvolvido um vídeo institucional para 
suprir a falta da festa que foram feitas nos anos anteriores.  
Esse foi o último vídeo do ano enviado na plataforma.  

Objetivos Adequar órgãos fonoarticulatórios. 
Aumentar tônus muscular facial. 
Trabalhar com Alterações Respiratórias. 
Adequar Alterações Mastigatórias. 
Diminuir sialorreia lateral.  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 

 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Guilherme Cavalheiro Santos 
Data Nascimento: 10/04/2009 
Mês: Dezembro/2020   
Profissional: Fgª Monique Fernanda Hess 

Data  

01/12/2020 
À 

18/12/2020 

Nesse período a equipe clínica da instituição estava realizando devolutiva anual 

com as famílias dos usuários. Os assuntos abordados nas reuniões foram 

relacionados ao desenvolvimento da criança durante o ano, os objetivos 

terapêuticos e a participação da família nas atividades enviadas via plataforma.   

02/12/2020 Nessa data foi enviado um vídeo da educadora de artes Maristela Kolaga 
Calendário de Fim de Ano 

Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do Ano. Fazer 
uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas frustrações e ter paciência.  
Realizar esta atividade em família. 

PENDENTE 

09/12/2020 Nessa data foi enviado um vídeo da educadora de artes Maristela Kolaga 
Cartão das Emoções 

Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua rotina. 
Vivenciar emoções,  tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis de 
escrever, canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando uma 
mensagem diferente. Expressando através de seus sentimentos... 

PENDENTE 

16/12/2020 Nessa data a equipe da instituição iniciou as “comemorações” natalinas e de 
final de ano. Devido ao COVID, foi desenvolvido um vídeo institucional para 
suprir a falta da festa que foram feitas nos anos anteriores.  
Esse foi o último vídeo do ano enviado na plataforma.  

Objetivos Adequar narrativa e contexto durante um diálogo.  
Diminuir disfluência na fala.  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 

 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Gabriel Fernandes Prim  
Data Nascimento: 08/05/2016 
Mês: Dezembro/2020   
Profissional: Fgª Monique Fernanda Hess 

Data  

01/12/2020 
À 

18/12/2020 

Nesse período a equipe clínica da instituição estava realizando devolutiva anual 

com as famílias dos usuários. Os assuntos abordados nas reuniões foram 

relacionados ao desenvolvimento da criança durante o ano, os objetivos 

terapêuticos e a participação da família nas atividades enviadas via plataforma.   

02/12/2020 Nessa data foi enviado um vídeo da psicopedagoga Deise Padoan.  
O sanduiche da Maricota 

Atividade: O sanduíche da Maricota Objetivos: Estimular a atenção sustentada; 
Promover o gosto e habito pela leitura; Estimular a imaginação, ampliar 
sequência lógica; Promover momentos de interação entre educando e família. 
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da história "O 
sanduíche da Maricota", onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a 
história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Nessa data foi enviado um vídeo da psicopedagoga Deise Padoan. 
Pareamento das cores com palitos 

Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso motora; 
Organização espacial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de pareamento 
das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta 
guache. Após confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O 
educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de 
ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Nessa data a equipe da instituição iniciou as “comemorações” natalinas e de 
final de ano. Devido ao COVID, foi desenvolvido um vídeo institucional para 
suprir a falta da festa que foram feitas nos anos anteriores.  
Esse foi o último vídeo do ano enviado na plataforma para as famílias, a equipe 
segue com as devolutivas até dia 18 de dezembro.  

Objetivos Desenvolver linguagem oral funcional.  
Trabalhar distúrbio fonológico (impostação de fonemas).  
Desenvolver narrativa. 
Adequar intenção comunicativa verbal.  
Retirar hábitos orais deletérios.  
Diminuir ansiedade durante a fala para melhor compreensão. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 

 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Miguel dos Santos Alves Nogueira   
Data Nascimento: 05/02/2013  
Mês: Dezembro/2020  
Profissional: Fgª Monique Fernanda Hess 

Data  

01/12/2020 
À 

18/12/2020 

Nesse período a equipe clínica da instituição estava realizando devolutiva anual 

com as famílias dos usuários. Os assuntos abordados nas reuniões foram 

relacionados ao desenvolvimento da criança durante o ano, os objetivos 

terapêuticos e a participação da família nas atividades enviadas via plataforma.   

02/12/2020 Nessa data foi enviado um vídeo da psicopedagoga Deise Padoan.  
O sanduiche da Maricota 

Atividade: O sanduíche da Maricota Objetivos: Estimular a atenção sustentada; 
Promover o gosto e habito pela leitura; Estimular a imaginação, ampliar 
sequência lógica; Promover momentos de interação entre educando e família. 
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da história "O 
sanduíche da Maricota", onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a 
história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Nessa data foi enviado um vídeo da psicopedagoga Deise Padoan. 
Pareamento das cores com palitos 

Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso motora; 
Organização espacial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de pareamento 
das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta 
guache. Após confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O 
educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de 
ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Nessa data a equipe da instituição iniciou as “comemorações” natalinas e de 
final de ano. Devido ao COVID, foi desenvolvido um vídeo institucional para 
suprir a falta da festa que foram feitas nos anos anteriores.  
Esse foi o último vídeo do ano enviado na plataforma para as famílias, a equipe 
segue com as devolutivas até dia 18 de dezembro.  

Objetivos Trabalhar distúrbio fonológico (impostação de fonemas).  
Desenvolver narrativa. 
Adequar intenção comunicativa verbal.  
Retirar hábitos orais deletérios. 
Desenvolver interação e atenção compartilhada.   
Trabalhar restrição alimentar.  
Desenvolver linguagem oral funcional.  
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Relatório Mensal 

Usuário: Eliezer Chaves Paes Landim Serapião 
Data Nascimento: 23/06/2016 
Mês: Dezembro/2020   
Profissional: Fgª Monique Fernanda Hess 

Data  

01/12/2020 
À 

18/12/2020 

Nesse período a equipe clínica da instituição estava realizando devolutiva 

anual com as famílias dos usuários. Os assuntos abordados nas reuniões 

foram relacionados ao desenvolvimento da criança durante o ano, os 

objetivos terapêuticos e a participação da família nas atividades enviadas 

via plataforma.   

02/12/2020 Nessa data foi enviado um vídeo da psicopedagoga Deise Padoan.  
O sanduiche da Maricota 

Atividade: O sanduíche da Maricota Objetivos: Estimular a atenção 
sustentada; Promover o gosto e habito pela leitura; Estimular a 
imaginação, ampliar sequência lógica; Promover momentos de interação 
entre educando e família. Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos 
realizar a atividade da história "O sanduíche da Maricota", onde vamos 
acessar o link enviado junto, ouvir a história e em seguida preparar um 
delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Nessa data foi enviado um vídeo da psicopedagoga Deise Padoan. 
Pareamento das cores com palitos 

Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso 
motora; Organização espacial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, palitos 
de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do 
palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Nessa data a equipe da instituição iniciou as “comemorações” natalinas e 
de final de ano. Devido ao COVID, foi desenvolvido um vídeo institucional 
para suprir a falta da festa que foram feitas nos anos anteriores.  
Esse foi o último vídeo do ano enviado na plataforma para as famílias, a 
equipe segue com as devolutivas até dia 18 de dezembro.  

Objetivos Estabelecer vínculo terapêutico. 
Avaliar aspectos fonoaudiológicos. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 

 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário: Lucas Norberto Campos  
Data Nascimento: 04/09/1998 
Mês: Dezembro/2020   
Profissional: Fgª Monique Fernanda Hess 

 

Data  

01/12/2020 
À 

18/12/2020 

Nesse período a equipe clínica da instituição estava realizando devolutiva anual 

com as famílias dos usuários. Os assuntos abordados nas reuniões foram 

relacionados ao desenvolvimento da criança durante o ano, os objetivos 

terapêuticos e a participação da família nas atividades enviadas via plataforma.   

02/12/2020 Nessa data foi enviado um vídeo da educadora de artes Maristela Kolaga 
Calendário de Fim de Ano 

Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do Ano. Fazer uma 
contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas frustrações e ter paciência.  
Realizar esta atividade em família. 

PENDENTE 

09/12/2020 Nessa data foi enviado um vídeo da educadora de artes Maristela Kolaga 
Cartão das Emoções 

Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua rotina. 
Vivenciar emoções,  tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis de escrever, 
canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando uma 
mensagem diferente. Expressando através de seus sentimentos... 

PENDENTE 

16/12/2020 Nessa data a equipe da instituição iniciou as “comemorações” natalinas e de final 
de ano. Devido ao COVID, foi desenvolvido um vídeo institucional para suprir a falta 
da festa que foram feitas nos anos anteriores.  
Esse foi o último vídeo do ano enviado na plataforma.  

Objetivos 
 

Desenvolver linguagem oral funcional.  
Desenvolver intenção comunicativa funcional. 
Trabalhar articulação da fala. 
Aumentar tempo de espera e permanência nas atividades. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 

 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário: Lino Carlos Franzoi Junior 
Data Nascimento: 23/07/1990 
Mês: Dezembro/2020   
Profissional: Fgª Monique Fernanda Hess 

 

Data  

01/12/2020 
À 

18/12/2020 

Nesse período a equipe clínica da instituição estava realizando devolutiva anual 

com as famílias dos usuários. Os assuntos abordados nas reuniões foram 

relacionados ao desenvolvimento da criança durante o ano, os objetivos 

terapêuticos e a participação da família nas atividades enviadas via plataforma.   

02/12/2020 Nessa data foi enviado um vídeo da educadora de artes Maristela Kolaga 
Calendário de Fim de Ano 

Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do Ano. Fazer uma 
contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas frustrações e ter paciência.  
Realizar esta atividade em família. 

PENDENTE 

09/12/2020 Nessa data foi enviado um vídeo da educadora de artes Maristela Kolaga 
Cartão das Emoções 

Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua rotina. 
Vivenciar emoções,  tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis de escrever, 
canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando uma 
mensagem diferente. Expressando através de seus sentimentos... 

PENDENTE 

16/12/2020 Nessa data a equipe da instituição iniciou as “comemorações” natalinas e de final 
de ano. Devido ao COVID, foi desenvolvido um vídeo institucional para suprir a falta 
da festa que foram feitas nos anos anteriores.  
Esse foi o último vídeo do ano enviado na plataforma.  

Objetivos 
 

Desenvolver intenção comunicativa funcional.  
Trabalhar articulação da fala.  
Aumentar vocabulário.  
Estimular fala espontânea.  
Adequar o uso de pronomes. 
Favorecer a independência na comunicação social.  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 

 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Vinicius Rodrigues Motta 
Data de nascimento: 27/08/2004 
Mês: Dezembro/2020   
Profissional: Fgª Monique Fernanda Hess 

 

Data  

01/12/2020 
À 

18/12/2020 

Nesse período a equipe clínica da instituição estava realizando devolutiva anual 

com as famílias dos usuários. Os assuntos abordados nas reuniões foram 

relacionados ao desenvolvimento da criança durante o ano, os objetivos 

terapêuticos e a participação da família nas atividades enviadas via plataforma.   

02/12/2020 Nessa data foi enviado um vídeo da educadora de artes Maristela Kolaga 
Calendário de Fim de Ano 

Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do Ano. Fazer uma 
contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas frustrações e ter paciência.  
Realizar esta atividade em família. 

PENDENTE 

09/12/2020 Nessa data foi enviado um vídeo da educadora de artes Maristela Kolaga 
Cartão das Emoções 

Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua rotina. 
Vivenciar emoções,  tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis de escrever, 
canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando uma 
mensagem diferente. Expressando através de seus sentimentos... 

PENDENTE 

16/12/2020 Nessa data a equipe da instituição iniciou as “comemorações” natalinas e de final 
de ano. Devido ao COVID, foi desenvolvido um vídeo institucional para suprir a falta 
da festa que foram feitas nos anos anteriores.  
Esse foi o último vídeo do ano enviado na plataforma.  

Objetivos 
 

Desenvolver linguagem oral funcional.  
Desenvolver intenção comunicativa funcional.  
Desenvolver narrativa.  
Aumentar vocabulário.  
Aumentar tom de voz. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 

 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário: Fernando Gabriel Sprote 
Data Nascimento: 10/03/2007 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Fgª Monique Fernanda Hess 

 

Data  

01/12/2020 
À 

18/12/2020 

Nesse período a equipe clínica da instituição estava realizando devolutiva anual 

com as famílias dos usuários. Os assuntos abordados nas reuniões foram 

relacionados ao desenvolvimento da criança durante o ano, os objetivos 

terapêuticos e a participação da família nas atividades enviadas via plataforma.   

02/12/2020 Nessa data foi enviado um vídeo da psicopedagoga Deise Padoan.  
O sanduiche da Maricota 

Atividade: O sanduíche da Maricota Objetivos: Estimular a atenção sustentada; 
Promover o gosto e habito pela leitura; Estimular a imaginação, ampliar sequência 
lógica; Promover momentos de interação entre educando e família. 
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da história "O 
sanduíche da Maricota", onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história 
e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Nessa data foi enviado um vídeo da psicopedagoga Deise Padoan. 
Pareamento das cores com palitos 

Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso motora; 
Organização espacial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de pareamento 
das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta 
guache. Após confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando 
deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Nessa data a equipe da instituição iniciou as “comemorações” natalinas e de final 
de ano. Devido ao COVID, foi desenvolvido um vídeo institucional para suprir a falta 
da festa que foram feitas nos anos anteriores.  
Esse foi o último vídeo do ano enviado na plataforma para as famílias, a equipe 
segue com as devolutivas até dia 18 de dezembro.  

Objetivos 

 

 

Desenvolver intenção comunicativa verbal;  
Desenvolver linguagem/fala;  
Adequar o comportamento para que se tenha ganhos funcionais na comunicação 
verbal; 
Adequar órgãos fonoarticulatórios;  
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RELATÓRIO MENSAL – DEZEMBRO/2020 
Psicóloga Rafaela Costa José 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Lorenzo Stein 
Data Nascimento:  27/08/2012 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa José 
 

 

Data   

01/12/2020 
a 

18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela 
leitura; estimular a imaginação; ampliar sequência lógica; promover 
momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: Atividade sobre a história “O sanduíche da Maricota”, 
onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história e em seguida 
preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso 
motora; organização espacial.  
 
 
 
Desenvolvimento: Atividade de pareamento das cores, onde vamos 
precisar de uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta guache. Após 
confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando deve 
pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo 
as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 
um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos 
adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande 
emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos 
boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas positivas. 
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Objetivo 
Terapêutico 

 

Incentivar a interação social adequada. Estimular o contato visual. 
Incentivar o brincar e a criatividade; estimular as habilidades sociais, 
imitação e inteligência emocional. Estimular as funções cognitivas (Atenção 
sustentada/compartilhada, memória, percepção) 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Willian Rodrigues Domingues Sanabria 
Data Nascimento: 26/07/2013 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa José 
 

 

Data   

01/12/2020 
a 

18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela 
leitura; estimular a imaginação; ampliar sequência lógica; promover 
momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: Atividade sobre a história “O sanduíche da Maricota”, 
onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história e em seguida 
preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso 
motora; organização espacial.  
Desenvolvimento: Atividade de pareamento das cores, onde vamos 
precisar de uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta guache. Após 
confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando deve 
pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo 
as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um 
ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao 
novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção 
encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, 
parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que 
o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas.  

Objetivo 
Terapêutico 

 

Trabalhar flexibilidade para compreender e aceitar regras e limites. 
Trabalhar adequação comportamental (diminuição de comportamentos 
inadequados e condutas extremas frente a frustrações). Aumentar foco de 
atenção, estimular atenção compartilhada, incentivo a interação com o 
outro. Estimular habilidade de contato visual para iniciar e/ou continuar 
uma interação.  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Benjamin Tobia da Costa  
Data Nascimento: 01/08/2014 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa jose 
 

 

Data   

01/12/2020 
a 

18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito 
pela leitura; estimular a imaginação; ampliar sequência lógica; promover 
momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: Atividade sobre a história “O sanduíche da Maricota”, 
onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história e em seguida 
preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso 
motora; organização espacial.  
Desenvolvimento: Atividade de pareamento das cores, onde vamos 
precisar de uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta guache. Após 
confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando deve 
pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo 
as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 
um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar 
ao novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção 
encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, 
parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que 
o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo 
Terapêutico 

 

Trabalhar funções cognitivas (atenção sustentada e compartilhada, 
memória e percepção). Trabalhar a ansiedade e autocontrole. Estimular a 
compreensão de início meio e fim. Incentivar o brincar lúdico e simbólico. 
Estimular as habilidades sociais e inteligência emocional. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Matheus Sthumer Amandio 
Data Nascimento: 06/01/2015 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

01/12/2020 
a 

18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito 
pela leitura; estimular a imaginação; ampliar sequência lógica; promover 
momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: Atividade sobre a história “O sanduíche da Maricota”, 
onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história e em seguida 
preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso 
motora; organização espacial.  
Desenvolvimento: Atividade de pareamento das cores, onde vamos 
precisar de uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta guache. Após 
confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando deve 
pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a 
todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 

Objetivo 
Terapêutico: 

Em processo de avaliação 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Gabriel Luiz Pereira Andrade 
Data Nascimento: 21/02/2015 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa José 
 

 
 

Data   

01/12/2020 
a 

18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: origami do cachorro  
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Atividade: Passo a passo de como fazer o origami do cachorro e após a 
criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma história para 
o seu cachorro. 

PENDENTE 

09/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: origami meu barquinho de papel 
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Atividade: Vídeo com o passo a passo de como fazer o origami do 
barquinho e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e 
criar uma história com o seu barquinho de papel. Poderá utilizar uma 
bacia, recipiente com água para brincar e assim usar a imaginação e criar 
uma história. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo 
as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 
um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar 
ao novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção 
encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, 
parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que 
o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas.  

Objetivo 
Terapêutico: 

Trabalhar funções cognitivas (atenção sustentada e compartilhada, 
percepção, memória); estimular interação social adequada, habilidades 
sociais e inteligência emocional; ampliar foco de interesse; estimular o 
brincar simbólico e funcional. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Pedro Yohan Biscaia 
Data Nascimento: 24/11/2014 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

01/12/2020 
a 

18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: origami do cachorro  
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Atividade: Passo a passo de como fazer o origami do cachorro e após a 
criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma história para 
o seu cachorro. 

PENDENTE 

09/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: origami meu barquinho de papel 
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Atividade: Vídeo com o passo a passo de como fazer o origami do 
barquinho e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e 
criar uma história com o seu barquinho de papel. Poderá utilizar uma 
bacia, recipiente com água para brincar e assim usar a imaginação e criar 
uma história. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo 
as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 
um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar 
ao novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção 
encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, 
parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que 
o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo 
Terapêutico: 

Incentivar a interação social adequada, as habilidades sociais e 

inteligência emocional. Estimular funções cognitivas (Memória de curto e 

longo prazo atenção sustentada/compartilhada, percepção, resolução de 

problemas, decisão). Aceitação e compreensão de regras e limites, 

diminuir a inflexibilidade.  

 

500 / 700



 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Isabella Couto 
Data Nascimento: 16/01/2008 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa José 
 

 
 

Data   

01/12/2020 
a 

18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito 
pela leitura; estimular a imaginação; ampliar sequência lógica; promover 
momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: Atividade sobre a história “O sanduíche da Maricota”, 
onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história e em seguida 
preparar um delicioso sanduíche. 

REALIZADO. 

09/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso 
motora; organização espacial.  
Desenvolvimento: Atividade de pareamento das cores, onde vamos 
precisar de uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta guache. Após 
confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando deve 
pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 

agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 

diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 

tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 

hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a 

todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 

Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 

repleto de conquistas positivas. 

Objetivo 
Terapêutico 
 

Trabalhar a interação e atenção compartilhada como também a iniciativa 
nas atividades, estimular autonomia e independência. Estimular a 
imaginação e a criatividade, atenção e habilidades sociais. Ampliar jogo 
simbólico. 

 

501 / 700



 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Soraya Coatti Amarante da Rosa 
Data Nascimento: 11/04/2011 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

01/12/2020 
a 

18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito 
pela leitura; estimular a imaginação; ampliar sequência lógica; promover 
momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: Atividade sobre a história “O sanduíche da Maricota”, 
onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história e em seguida 
preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso 
motora; organização espacial.  
Desenvolvimento: Atividade de pareamento das cores, onde vamos 
precisar de uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta guache. Após 
confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando deve 
pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a 
todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 

Objetivo 
Terapêutico 

Processo de avaliação.  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Gabriel Silva de Souza 
Data Nascimento: 06/06/2011 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

01/12/2020 
a 

18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito 
pela leitura; estimular a imaginação; ampliar sequência lógica; promover 
momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: Atividade sobre a história “O sanduíche da Maricota”, 
onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história e em seguida 
preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso 
motora; organização espacial.  
Desenvolvimento: Atividade de pareamento das cores, onde vamos 
precisar de uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta guache. Após 
confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando deve 
pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a 
todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 

Objetivo 
terapêutico 

Trabalhar o foco de atenção, interação e atenção compartilhada. Ampliar 
o foco de interesse, trabalhar habilidades sociais e autocontrole e 
ansiedade.  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 
Relatório Mensal 

 Usuária: Cassiane Perri  
Data Nascimento: 23/01/2009 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 

 

Data   

01/12/2020 
a 

18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito 
pela leitura; estimular a imaginação; ampliar sequência lógica; promover 
momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: Atividade sobre a história “O sanduíche da Maricota”, 
onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história e em seguida 
preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso 
motora; organização espacial.  
Desenvolvimento: Atividade de pareamento das cores, onde vamos 
precisar de uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta guache. Após 
confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando deve 
pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a 
todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 

Objetivo 
terapêutico 

Em processo de avaliação.  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Andriel Henrique Cremonte Nantes 
Data Nascimento: 08/05/2017 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa José 
 

 

Data   

01/12/2020 
a 

18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: origami do cachorro  
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Atividade: Passo a passo de como fazer o origami do cachorro e após a 
criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma história para o 
seu cachorro. 

PENDENTE 

09/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso 
motora; organização espacial.  
Desenvolvimento: Atividade de pareamento das cores, onde vamos 
precisar de uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta guache. Após 
confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando deve 
pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo 
as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 
um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos 
adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande 
emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos 
boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas positivas. 

Objetivo 
Terapêutico 

Trabalhar interação social adequada, habilidades sociais e inteligência 
emocional; estimular funções cognitivas (Atenção sustentada e 
compartilhada, percepção); estimular o brincar simbólico, imaginação e 
criatividade; Trabalhar adequação comportamental (inflexibilidade, choro, 
tremores e medos excessivos, aceitação) 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
Relatório Mensal 

  Usuário: Ênio Costa Napp 
Data Nascimento: 09/08/2016 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

01/12/2020 
a 

18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela 
leitura; estimular a imaginação; ampliar sequência lógica; promover 
momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: Atividade sobre a história “O sanduíche da Maricota”, 
onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história e em seguida 
preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso 
motora; organização espacial.  
Desenvolvimento: Atividade de pareamento das cores, onde vamos 
precisar de uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta guache. Após 
confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando deve 
pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo 
as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 
um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos 
adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande 
emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos 
boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas positivas. 

Objetivo 
Terapêutico 

Trabalhar interação social adequada, habilidades sociais e inteligência 
emocional; estimular funções cognitivas (atenção, percepção); trabalhar 
adequação comportamental (inflexibilidade, recusa) 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Noah Sosa Matos 
Data Nascimento: 28/07/2015 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

01/12/2020 
a 

18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: origami do cachorro  
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Atividade: Passo a passo de como fazer o origami do cachorro e após a 
criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma história para o 
seu cachorro. 

REALIZADO. 

09/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: origami meu barquinho de papel 
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Atividade: Vídeo com o passo a passo de como fazer o origami do 
barquinho e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar 
uma história com o seu barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, 
recipiente com água para brincar e assim usar a imaginação e criar uma 
história. 

REALIZADO. 

16/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo 
as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 
um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos 
adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande 
emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos 
boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas positivas. 

Objetivos Trabalhar interação social, habilidades sociais, auto percepção e 
inteligência emocional; estimular o uso correto e funcional dos objetos, o 
brincar simbólico, a criatividade e imaginação; trabalhar as funções 
cognitivas (atenção sustentada e compartilhada, percepção, memória). 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Antônio Miguel Leal de Paula 
Data Nascimento: 28/06/2017 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

01/12/2020 
a 

18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: origami do cachorro  
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Atividade: Passo a passo de como fazer o origami do cachorro e após a 
criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma história para o 
seu cachorro. 

PENDENTE 

09/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: origami meu barquinho de papel 
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Atividade: Vídeo com o passo a passo de como fazer o origami do 
barquinho e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar 
uma história com o seu barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, 
recipiente com água para brincar e assim usar a imaginação e criar uma 
história. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo 
as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 
um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos 
adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande 
emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos 
boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas positivas. 

Objetivo 
terapêutico: 

Em processo de avaliação terapêutica. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Amora Cecília Veit da Silva 
Data Nascimento: 02/12/2016 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

01/12/2020 
a 

18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: origami do cachorro  
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Atividade: Passo a passo de como fazer o origami do cachorro e após a 
criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma história para 
o seu cachorro. 

PENDENTE 

09/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: origami meu barquinho de papel 
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Atividade: Vídeo com o passo a passo de como fazer o origami do 
barquinho e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e 
criar uma história com o seu barquinho de papel. Poderá utilizar uma 
bacia, recipiente com água para brincar e assim usar a imaginação e criar 
uma história. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a 
todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 

Objetivo 
Terapêutico 

 

Trabalhar a interação e atenção compartilhada, como também a iniciativa 
de socialização. Estimular o contato visual. Trabalhar a criatividade, 
estimulando o brincar com funcionalidade e jogo simbólico estimular as 
habilidades sociais. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Henrique Brillinger 
Data Nascimento: 22/09/2016  
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

01/12/2020 
a 

18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: origami do cachorro  
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Atividade: Passo a passo de como fazer o origami do cachorro e após a 
criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma história para o 
seu cachorro. 

PENDENTE 

09/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: origami meu barquinho de papel 
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Atividade: Vídeo com o passo a passo de como fazer o origami do barquinho 
e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma história 
com o seu barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, recipiente com 
água para brincar e assim usar a imaginação e criar uma história. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo 
as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um 
ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao 
novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção 
encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, 
parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o 
próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo 
Terapêutico 

Trabalhar a intenção de interação social; adequar a criança a 
comportamentos esperados pela sua idade, reconhecendo-se enquanto 
menino e não mais um bebê (auto percepção); estimular funções cognitivas 
(atenção sustentada e compartilhada, percepção, memória); trabalhar a 
adequação comportamental (inflexibilidade, choros excessivos, recusa, 
compreensão de regras e limites); estimular habilidades sociais e inteligência 
emocional; estimular jogo simbólico, imaginação e criatividade. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Anthony Moeller e Silva 
Data Nascimento: 03/04/2012 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

01/12/2020 
a 

18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito 
pela leitura; estimular a imaginação; ampliar sequência lógica; promover 
momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: Atividade sobre a história “O sanduíche da Maricota”, 
onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história e em seguida 
preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso 
motora; organização espacial.  
Desenvolvimento: Atividade de pareamento das cores, onde vamos 
precisar de uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta guache. Após 
confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando deve 
pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a 
todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 

Objetivo 
Terapêutico 

 

Trabalhar o contato visual, e a participação física nas atividades; estimular 
as funções cognitivas (atenção sustentada e compartilhada, percepção, 
memória); estimular a interação social e habilidades sociais. Adequação 
comportamental (Sentar-se à mesa para realizar atividades, hetero-
agressão, inflexibilidade, atirar objetos ao chão).  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Efraim Henrique dos Santos Pereira 
Data Nascimento: 07/06/2014 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

01/12/2020 
a 

18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela 
leitura; estimular a imaginação; ampliar sequência lógica; promover 
momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: Atividade sobre a história “O sanduíche da Maricota”, 
onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história e em seguida 
preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso 
motora; organização espacial.  
Desenvolvimento: Atividade de pareamento das cores, onde vamos 
precisar de uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta guache. Após 
confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando deve 
pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo 
as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi  
um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos 
adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande 
emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos 
boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas positivas. 

Objetivo 
Terapêutico 

Auxiliar no desenvolvimento cognitivo; trabalhar habilidades sociais, 
interação e atenção compartilhada; estimular funções cognitivas (memória, 
percepção); estimular jogo simbólico, criatividade e imaginação; trabalhar 
auto percepção e inteligência emocional. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Brayan Henrique dos Santos 
Data Nascimento: 03/02/2017 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

01/12/2020 
a 

18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela 
leitura; estimular a imaginação; ampliar sequência lógica; promover 
momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: Atividade sobre a história “O sanduíche da Maricota”, 
onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história e em seguida 
preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso 
motora; organização espacial.  
Desenvolvimento: Atividade de pareamento das cores, onde vamos 
precisar de uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta guache. Após 
confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando deve 
pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo 
as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 
um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos 
adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande 
emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos 
boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas positivas. 

Objetivo 
Terapêutico 

Em processo de avaliação terapêutica. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Daniel de Sena Nunes 
Data Nascimento: 12/07/2015 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

01/12/2020 
a 

18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela 
leitura; estimular a imaginação; ampliar sequência lógica; promover 
momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: Atividade sobre a história “O sanduíche da Maricota”, 
onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história e em seguida 
preparar um delicioso sanduíche. 

REALIZADO. 

09/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso 
motora; organização espacial.  
Desenvolvimento: Atividade de pareamento das cores, onde vamos 
precisar de uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta guache. Após 
confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando deve 
pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo 
as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 
um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos 
adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande 
emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos 
boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas positivas. 

Objetivo 
Terapêutico 

Trabalhar interação adequada e habilidades sociais; estimular funções 
cognitivas; estimular autopercepção e inteligência emocional. Adequação 
comportamental (inflexibilidade), compreensão de regras e limites 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Paulo Henrique Kock Arruda 
Data Nascimento: 30/07/2013 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

01/12/2020 
a 

18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela 
leitura; estimular a imaginação; ampliar sequência lógica; promover 
momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: Atividade sobre a história “O sanduíche da Maricota”, 
onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história e em seguida 
preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso 
motora; organização espacial.  
Desenvolvimento: Atividade de pareamento das cores, onde vamos 
precisar de uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta guache. Após 
confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando deve 
pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo 
as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 
um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos 
adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande 
emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos 
boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas positivas. 

Objetivo 
Terapêutico 

Trabalhar interação adequada e habilidades sociais; estimular funções 
cognitivas; estimular autopercepção e inteligência emocional; estimular 
brincadeira compartilhada e simbólica; estimular compreensão de regras e 
limites. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Thiago de Castro Moreria Silveira 
Data Nascimento: 27/08/2012 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa José 
 

 

Data   

01/12/2020 
a 

18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: origami do cachorro  
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Atividade: Passo a passo de como fazer o origami do cachorro e após a 
criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma história para o 
seu cachorro. 

PENDENTE 

09/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso 
motora; organização espacial.  
Desenvolvimento: Atividade de pareamento das cores, onde vamos 
precisar de uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta guache. Após 
confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando deve 
pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo 
as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 
um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos 
adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande 
emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos 
boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas positivas. 

Objetivo 
Terapêutico 

 

Estimular o uso correto dos objetos. Estimular uso do banheiro. Trabalhar 
foco e atenção. Manter sentado a maior parte do tempo em atendimento. 
Desenvolver funções básicas (encaixes, guardar, reconhecimento de seus 
objetos) 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Mathias Becker Niechel   
Data Nascimento: 06/02/2014 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

01/12/2020 
a 

18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: origami do cachorro  
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Atividade: Passo a passo de como fazer o origami do cachorro e após a 
criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma história para o 
seu cachorro. 

PENDENTE 

09/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: origami meu barquinho de papel 
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Atividade: Vídeo com o passo a passo de como fazer o origami do barquinho 
e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma história 
com o seu barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, recipiente com 
água para brincar e assim usar a imaginação e criar uma história. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo 
as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um 
ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao 
novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção 
encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, 
parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que 
o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas.  

Objetivo 
Terapêutico 

 

Trabalhar habilidades sociais, regras e limites, incentivar interação, 
atenção compartilhada e foco de atenção. Estimular a criatividade e a 
ampliação de jogo simbólico. Adequação comportamental (aceitação, 
flexibilidade). Estimular funções cognitivas.  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Joaquim de Almeida Nunes   
Data Nascimento: 31/12/2014 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

01/12/2020 
a 

18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela 
leitura; estimular a imaginação; ampliar sequência lógica; promover 
momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: Atividade sobre a história “O sanduíche da Maricota”, 
onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história e em seguida 
preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso 
motora; organização espacial.  
Desenvolvimento: Atividade de pareamento das cores, onde vamos 
precisar de uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta guache. Após 
confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando deve 
pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo 
as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 
um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos 
adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande 
emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos 
boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas positivas. 

Objetivo 
Terapêutico 

Trabalhar a interação social adequada, habilidades sociais, auto percepção 
e inteligência emocional; estimular funções cognitivas (Percepção, 
memória, controle, decisão, flexibilização); estimular atenção sustentada e 
compartilhada. Aprimorar criatividade e imaginação. Compreensão de 
regras, limites e perdas. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Thales Miguel dos Santos Ávila Lopes  
Data Nascimento: 18/05/2014 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

01/12/2020 
a 

18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela 
leitura; estimular a imaginação; ampliar sequência lógica; promover 
momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: Atividade sobre a história “O sanduíche da Maricota”, 
onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história e em seguida 
preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso 
motora; organização espacial.  
Desenvolvimento: Atividade de pareamento das cores, onde vamos 
precisar de uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta guache. Após 
confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando deve 
pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo 
as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 
um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos 
adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande 
emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos 
boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas positivas. 

Objetivo 
Terapêutico 

Trabalhar a interação social, habilidades sociais, inteligência emocional e 
auto percepção; trabalhar adequação comportamental (Birras, 
inflexibilidade, frustração), realização estimulação das funções cognitivas 
(Percepção, memória, controle, decisão), estimular atenção 
sustentada/concentrada e compartilhada. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Liv Agatha Carvalho 
Data Nascimento: 19/06/2017 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

01/12/2020 
a 

18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: origami do cachorro  
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Atividade: Passo a passo de como fazer o origami do cachorro e após a 
criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma história para o 
seu cachorro. 
PENDENTE 

  

  

  

Objetivo 
Terapêutico 

Trabalhar a interação social adequada, habilidades sociais, imitação e 
contato visual; estimular a auto percepção e inteligência emocional; 
estimular as funções cognitivas (atenção sustentada/compartilhada, 
percepção, controle); Adequação comportamental (inflexibilidade, 
aceitação); estimular o brincar simbólico, criatividade e imaginação.  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: João Batista Bronzatti 
Data Nascimento: 30/05/2011 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

01/12/2020 
a 

18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito 
pela leitura; estimular a imaginação; ampliar sequência lógica; promover 
momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: Atividade sobre a história “O sanduíche da Maricota”, 
onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história e em seguida 
preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso 
motora; organização espacial.  
Desenvolvimento: Atividade de pareamento das cores, onde vamos 
precisar de uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta guache. Após 
confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando deve 
pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo 
as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 
um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar 
ao novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção 
encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, 
parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que 
o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas.  

Objetivo 
Terapêutico 

 

Trabalhar a flexibilidade, como também aceitação de regras e limites, 
estimular a criatividade, interação e habilidades sociais e adequação 
comportamental (Aguardar sua vez, aceitar perdas, choros excessivos, 
tirar pele da boca); trabalhar as funções executivas (atenção, percepção, 
decisão, memória). 

 
 
 

521 / 700



 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: José Eduardo de Oliveira da Costa 
Data Nascimento: 11/11/2013 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

01/12/2020 
a 

18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela 
leitura; estimular a imaginação; ampliar sequência lógica; promover 
momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: Atividade sobre a história “O sanduíche da Maricota”, 
onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história e em seguida 
preparar um delicioso sanduíche. 

REALIZADO. 

09/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso 
motora; organização espacial.  
Desenvolvimento: Atividade de pareamento das cores, onde vamos 
precisar de uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta guache. Após 
confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando deve 
pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo 
as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 
um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos 
adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande 
emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos 
boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas positivas. 

Objetivo 
Terapêutico 

 

Aprimorar as Habilidades sociais e compreensão cognitiva, trabalhar a 
flexibilidade e aceitação de regras e limites. Estimular o foco de atenção e 
concentração. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Adriel Goulart 
Data Nascimento: 10/05/2013 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

01/12/2020 
a 

18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela 
leitura; estimular a imaginação; ampliar sequência lógica; promover 
momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: Atividade sobre a história “O sanduíche da Maricota”, 
onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história e em seguida 
preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso 
motora; organização espacial.  
Desenvolvimento: Atividade de pareamento das cores, onde vamos precisar 
de uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o 
material iremos iniciar nossa atividade. O educando deve pegar um palito e 
realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo 
as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um 
ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao 
novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção 
encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, 
parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que 
o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas.  

Objetivo 
Terapêutico 

 

Trabalhar foco e atenção, como também aceitação de regras estimular a 
criatividade e pensamento logico. Incentivar intenção participativa. 
Aprimorar as habilidades sociais. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Aiken Arthur Ribeiro Novaes 
Data Nascimento: 10/11/2013 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

01/12/2020 
a 

18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela 
leitura; estimular a imaginação; ampliar sequência lógica; promover 
momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: Atividade sobre a história “O sanduíche da Maricota”, 
onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história e em seguida 
preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso 
motora; organização espacial.  
Desenvolvimento: Atividade de pareamento das cores, onde vamos 
precisar de uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta guache. Após 
confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando deve 
pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo 
as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um 
ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao 
novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção 
encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, 
parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que 
o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas.  

Objetivo 
Terapêutico 

 

Trabalhar a compreensão e aceitação de regras e limites, adequação 
comportamental (comportamentos inadequados, choro, flexibilidade) e 
estimular iniciativa e interação, como também aprimorar as habilidades 
sociais. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Miguel Antônio Santo Sanches 
Data Nascimento: 27/10/2012 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

01/12/2020 
a 

18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela 
leitura; estimular a imaginação; ampliar sequência lógica; promover 
momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: Atividade sobre a história “O sanduíche da Maricota”, 
onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história e em seguida 
preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso 
motora; organização espacial.  
Desenvolvimento: Atividade de pareamento das cores, onde vamos 
precisar de uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta guache. Após 
confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando deve 
pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo 
as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 
um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos 
adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande 
emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos 
boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas positivas. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular e ampliar o uso das habilidades sociais; incentivar interação 
social e contato visual; Estimular as funções executivas, jogo simbólico e 
imaginação; trabalhar auto percepção e inteligência emocional. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Fernando Gabriel Sprote 
Data Nascimento: 10/03/2007 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa José 
 

 

Data   

01/12/2020 
a 

18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela 
leitura; estimular a imaginação; ampliar sequência lógica; promover 
momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: Atividade sobre a história “O sanduíche da Maricota”, 
onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história e em seguida 
preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: origami meu barquinho de papel 
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Atividade: Vídeo com o passo a passo de como fazer o origami do 
barquinho e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar 
uma história com o seu barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, 
recipiente com água para brincar e assim usar a imaginação e criar uma 
história. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo 
as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 
um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos 
adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande 
emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos 
boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas positivas. 

Objetivo 
Terapêutico 

 

Incentivar a participação física nas atividades e estimular o uso funcional 
dos objetos e jogos. Ampliar o foco de interesse, aumentar foco de 
atenção e a atenção compartilhada. Adequação comportamental (Atirar-se 
ao chão, tirar o tênis, jogar os objetos, hetero-agressão)  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Felipe Gabriel da Silva 
Data Nascimento: 02/10/2010 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

01/12/2020 
a 

18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela 
leitura; estimular a imaginação; ampliar sequência lógica; promover 
momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: Atividade sobre a história “O sanduíche da Maricota”, 
onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história e em seguida 
preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: origami meu barquinho de papel 
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Atividade: Vídeo com o passo a passo de como fazer o origami do 
barquinho e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar 
uma história com o seu barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, 
recipiente com água para brincar e assim usar a imaginação e criar uma 
história. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo 
as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 
um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos 
adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande 
emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos 
boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas positivas. 

Objetivo 
Terapêutico 

 

Aumentar foco de atenção e interesse como também intenção 
participativa, trabalhar a flexibilidade, compreensão de regras e limites. 
Estimular atenção compartilhada e adequação 
comportamental. Habilidades sociais.  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Arádia Mazia Barreiros de Alexandri  
Data Nascimento: 04/03/2015 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

01/12/2020 
a 

18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: origami do cachorro  
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Atividade: Passo a passo de como fazer o origami do cachorro e após a 
criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma história para o 
seu cachorro. 

PENDENTE 

09/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: origami meu barquinho de papel 
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Atividade: Vídeo com o passo a passo de como fazer o origami do 
barquinho e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar 
uma história com o seu barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, 
recipiente com água para brincar e assim usar a imaginação e criar uma 
história. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo 
as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 
um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos 
adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande 
emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos 
boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas positivas. 

Objetivo 
Terapêutico 

Em processo de avaliação terapêutica.  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Erik Nathan da Silva 
Data Nascimento: 06/06/2012 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

01/12/2020 
a 

18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela 
leitura; estimular a imaginação; ampliar sequência lógica; promover 
momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: Atividade sobre a história “O sanduíche da Maricota”, 
onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história e em seguida 
preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: origami meu barquinho de papel 
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Atividade: Vídeo com o passo a passo de como fazer o origami do 
barquinho e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar 
uma história com o seu barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, 
recipiente com água para brincar e assim usar a imaginação e criar uma 
história. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo 
as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 
um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos 
adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande 
emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos 
boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas positivas. 

Objetivos Trabalhar iniciativa nas atividades; incentivar a interação e atenção 
compartilhada; aumentar foco de atenção e atenção compartilhada. 
Trabalhar habilidades sociais. Estimular criatividade e imaginação. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Samuel da Silva 
Data Nascimento: 05/12/2014 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

01/12/2020 
a 

18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: origami do cachorro  
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Atividade: Passo a passo de como fazer o origami do cachorro e após a 
criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma história para 
o seu cachorro. 

PENDENTE 

09/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: origami meu barquinho de papel 
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Atividade: Vídeo com o passo a passo de como fazer o origami do barquinho 
e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma 
história com o seu barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, recipiente 
com água para brincar e assim usar a imaginação e criar uma história. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo 
as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 
um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos 
adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande 
emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos 
boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas positivas. 

Objetivo 
terapêutico: 

Trabalhar interação e intenção participativa. Incentivar contato visual e 
habilidades sociais. Trabalhar foco de atenção. Estimular o brincar, 
jogo simbólico e criatividade. Trabalhar a resistência e a inflexibilidade. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Diogo Couvados Casa 
Data Nascimento: 15/12/2011 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

01/12/2020 
a 

18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela 
leitura; estimular a imaginação; ampliar sequência lógica; promover 
momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: Atividade sobre a história “O sanduíche da Maricota”, 
onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história e em seguida 
preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: origami meu barquinho de papel 
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Atividade: Vídeo com o passo a passo de como fazer o origami do 
barquinho e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar 
uma história com o seu barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, 
recipiente com água para brincar e assim usar a imaginação e criar uma 
história. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo 

as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 

um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos 

adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande 

emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 

envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos 

boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 

conquistas positivas. 

Objetivo 
Terapêutico 

Trabalhar flexibilidade para compreender/aceitar regras e limites. 
Trabalhar adequação comportamental. Ampliar foco de interesse e foco de 
atenção nas atividades. Trabalhar interação social adequada e atenção 
compartilhada. Estimular auto percepção. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Jean Fernando de Oliveira Junior 
Data Nascimento: 27/05/2013 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

01/12/2020 
a 

18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela 
leitura; estimular a imaginação; ampliar sequência lógica; promover 
momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: Atividade sobre a história “O sanduíche da Maricota”, 
onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história e em seguida 
preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: origami meu barquinho de papel 
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Atividade: Vídeo com o passo a passo de como fazer o origami do 
barquinho e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar 
uma história com o seu barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, 
recipiente com água para brincar e assim usar a imaginação e criar uma 
história. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo 
as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 
um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos 
adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande 
emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos 
boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas positivas. 

Objetivo 
Terapêutico 

 

Trabalhar foco e atenção no atendimento, maior permanência sentado, 
aumentar foco de interesse, desenvolver o brincar e uso dos objetos com 
funcionalidade. Estimular o contato visual. Desenvolver funções básicas 
(Guardar os brinquedos, não jogar objetos no chão ou leva-los a boca, não 
bater com os objetos na parede, etc.)   

532 / 700



 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Martina Machado Heineberg 
Data Nascimento: 26/09/2013 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

01/12/2020 
a 

18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela 
leitura; estimular a imaginação; ampliar sequência lógica; promover 
momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: Atividade sobre a história “O sanduíche da Maricota”, 
onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história e em seguida 
preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: origami meu barquinho de papel 
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Atividade: Vídeo com o passo a passo de como fazer o origami do 
barquinho e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar 
uma história com o seu barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, 
recipiente com água para brincar e assim usar a imaginação e criar uma 
história. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo 
as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 
um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos 
adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande 
emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos 
boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas positivas. 

Objetivo 
Terapêutico 

Adequação comportamental (comportamentos inadequados, agressão, 
atirar se ao chão, sentar-se à mesa para realizar as atividades, 
inflexibilidade), compreensão de regras e limites, atenção compartilhada e 
interação e habilidades sociais. 

533 / 700



 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Leonardo Teilor Cardozo Martins 
Data Nascimento: 20/01/2017 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

01/12/2020 
a 

18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: origami do cachorro  
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Atividade: Passo a passo de como fazer o origami do cachorro e após a 
criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma história para o 
seu cachorro. 

PENDENTE 

09/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: origami meu barquinho de papel 
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Atividade: Vídeo com o passo a passo de como fazer o origami do 
barquinho e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar 
uma história com o seu barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, 
recipiente com água para brincar e assim usar a imaginação e criar uma 
história. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo 
as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 
um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos 
adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande 
emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos 
boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas positivas. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular o brincar lúdico e simbólico; estimular a criatividade e 
imaginação; ampliar o foco de interesse (diminuindo o foco em letras e 
números); trabalhar o uso das habilidades sociais, interação social e 
atenção compartilhada.  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Eliezer Chaves Paes Landim Serapião 
Data Nascimento: 23/06/2016 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

01/12/2020 
a 
18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela 
leitura; estimular a imaginação; ampliar sequência lógica; promover 
momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: Atividade sobre a história “O sanduíche da Maricota”, 
onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história e em seguida 
preparar um delicioso sanduíche. 

PENDENTE 

09/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: origami meu barquinho de papel 
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Atividade: Vídeo com o passo a passo de como fazer o origami do 
barquinho e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar 
uma história com o seu barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, 
recipiente com água para brincar e assim usar a imaginação e criar uma 
história. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo 
as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 
um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos 
adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande 
emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos 
boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas positivas. 

Objetivo 
Terapêutico 

Adequação comportamental (atira-se ao chão, gritos, hetero-agressão, 
sentar-se à mesa nas atividades); trabalhar inflexibilidade e compreensão 
de regras e limites; estimular interação e atenção compartilhada, trabalhar 
atenção sustentada e concentração, ampliar o foco de interesse. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 
Relatório Mensal 

 Usuário: Arthur José Cavalheiro Bertolo 
Data Nascimento: 11/04/2017 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

01/12/2020 
a 
18/12/2020 

Devolutivas com os pais. 

02/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: origami do cachorro  
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Atividade: Passo a passo de como fazer o origami do cachorro e após a 
criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma história para o 
seu cachorro. 

PENDENTE 

09/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: origami meu barquinho de papel 
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Atividade: Vídeo com o passo a passo de como fazer o origami do barquinho 

e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma história 

com o seu barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, recipiente com 

água para brincar e assim usar a imaginação e criar uma história. 

PENDENTE 

16/12/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo 
as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 
um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos 
adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande 
emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos 
boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de 
conquistas positivas. 

Objetivo 
Terapêutico 

Trabalhar as habilidades sociais; estimular funções cognitivas (Atenção 
sustentada/compartilhada, percepção), adequar o auto controle, o 
comportamento agitado e a inflexibilidade. Aprimorar o jogo simbólico, 
criatividade e imaginação. 
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_______________________________________ 

Rogiane Gordin de Avila Duarte 

Pedagoga - Estagiária 

 

 

AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

RELATORIO MENSAL 
 

Usuário: Gustavo Antônio de Souza Manske 
Data de nascimento:  24/072008 
Mês: dezembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 

Data  
01/12 ao 
dia 
18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo calendário de fim de ano 
Objetivos: celebrar os dias de dezembro até chegada do fim do ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas frustrações 
e ter paciência. Realizar esta atividade em familia. 
Material/estratégia: documentos em anexo 
PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 
rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis 
de escrever, canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 
uma mensagem diferente. Expressando através de seus 
sentimentos... 
PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos 
a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 

Objetivo Conhecer as letras do alfabeto, desenvolver a consciência 
fonológica, desenvolver habilidades de leitura e escrita, 
concentração/atenção, memória e desenvolver funções executivas. 
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Rogiane Gordin de Avila Duarte 

Pedagoga - Estagiária 

 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

RELATORIO MENSAL 

 
Data  

01/12 ao 
dia 
18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo calendário de fim de ano 
Objetivos: celebrar os dias de dezembro até chegada do fim do ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas frustrações 
e ter paciência. Realizar esta atividade em familia. 
Material/estratégia: documentos em anexo 
PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 
rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis 
de escrever, canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 
uma mensagem diferente. Expressando através de seus 
sentimentos... 
PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos 
a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 

Objetivo Estimular a oralidade, concentração/atenção, memória, criatividade e 
desenvolver funções executivas. 

Usuário: Edie Lourenço Carvalho 
Data de nascimento: 20/02/2009 
Mês: dezembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia Rogiane Duarte   
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Rogiane Gordin de Avila Duarte 

Pedagoga - Estagiária 

 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 
Usuário: Felipe Felix 
Data de nascimento: 17/07/2014 
Mês: dezembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
Data  
01/12 ao 
dia 
18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e hábito 
pela leitura; Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; 
Promover momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da 
história O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado 
junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE 

09/12/20 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e 
viso motora; Organização espacial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material iremos 
iniciar nossa atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o 
encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 
PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos 
a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
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Pedagoga - Estagiária 

 

Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 

Objetivo Estabelecer vínculo terapêutico e observar aspectos pedagógicos. 
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Rogiane Gordin de Avila Duarte 

Pedagoga - Estagiária 

 

 

AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

RELATORIO MENSAL 

 
Usuário: Fabio Henrique Fermino Molinare 
Data de nascimento: 15/07/2009 
Mês: dezembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
Data  
01/12/20 
ao dia 
18/12/20 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo calendário de fim de ano 
Objetivos: celebrar os dias de dezembro até chegada do fim do ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas frustrações 
e ter paciência. Realizar esta atividade em familia. 
Material/estratégia: documentos em anexo 
PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 
rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis 
de escrever, canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 
uma mensagem diferente. Expressando através de seus 
sentimentos... 
PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos 
a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 
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Objetivo  Estimular a criatividade, concentração/atenção, memoria, trabalhar 
diversos gêneros textuais, interpretação de textos e desenvolver 
funções executivas. 
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Rogiane Gordin de Avila Duarte 

Pedagoga - Estagiária 

 

 

AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 
Usuário: Victor Hugo Vaz 
Data de nascimento: 10/08/2010 
Mês: dezembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte  

 

Data  

01/12 ao 
dia 18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo calendário de fim de ano 
Objetivos: celebrar os dias de dezembro até chegada do fim do ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas 
frustrações e ter paciência. Realizar esta atividade em familia. 
Material/estratégia: documentos em anexo 
PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em 
sua rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis 
de escrever, canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 
uma mensagem diferente. Expressando através de seus 
sentimentos... 
PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos 
a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 

Objetivos  Estabelecer vínculo terapêutico, trabalhar diversos gêneros textuais, 
interpretação de texto, estimular a atenção/concentração, memória e 
desenvolver funções executivas. 

 

543 / 700



 

 

 

_______________________________________ 

Rogiane Gordin de Avila Duarte 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

RELATORIO MENSAL 

 
Usuário: Luciana Algaza 
Data de nascimento: 29/05/2015 
Mês: dezembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
Data  

01/12 ao 
dia 
18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo: origami do cachorro  
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Atividade: no vídeo explico passo a passo de como fazer o origami 
do cachorro e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação 
e criar uma história para o seu cachorro. 
PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: origami meu barquinho de papel 
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Atividade: no vídeo explico passo a passo de como fazer o origami 
do barquinho e após a criança deverá usar sua criatividade, 
imaginação e criar uma história com o seu barquinho de papel. Poderá 
utilizar uma bacia, recipiente com água para brincar e assim usar a 
imaginação e criar uma história. 
PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos 
a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
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Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 

objetivos Estimular a concentração/atenção, memória e desenvolver funções 
executivas. 
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Rogiane Gordin de Avila Duarte 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

RELATORIO MENSAL 

 
Usuário: Paulo Alfredo Watanuck Vasconcellos 
Data de nascimento: 24/01/2009 
Mês: dezembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 
 

 
Data  

01/12 ao 
dia 
18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo calendário de fim de ano 
Objetivos: celebrar os dias de dezembro até chegada do fim do ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas frustrações 
e ter paciência. Realizar esta atividade em familia. 
Material/estratégia: documentos em anexo 
PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 
rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis 
de escrever, canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 
uma mensagem diferente. Expressando através de seus 
sentimentos... 
PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos 
a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 

Objetivo  Estabelecer vínculo terapêutico, estimular a concentração/atenção, 
memória e desenvolver funções executivas. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 
Usuário:  Davi Costa Rocha 
Data de nascimento: 26/03/2015 
Mês: dezembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 

Data  

01/12 ao dia 18/12 Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o 
gosto e hábito pela leitura; estimular a imaginação, ampliar 
sequência lógica; promover momentos de interação entre 
educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a 
atividade da história O sanduíche da Maricota, onde vamos 
acessar o link enviado junto, ouvir a história e em seguida 
preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE 

09/12/20 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação 
motora fina e viso motora; Organização espacial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de pareamento das cores, onde vamos precisar de 
uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta guache. Após 
confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O 
educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor 
do palito na caixa de ovo. 
PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo 
comemorativo ao Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram 
nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes adaptações 
para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, muitos 
desafios foram vencidos e hoje com grande emoção 
encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
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Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito 
abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivos Estabelecer vínculo terapêutico, estimular a 
atenção/concentração, memória e desenvolver funções 
executivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

548 / 700



 

 

 

_______________________________________ 

Rogiane Gordin de Avila Duarte 

Pedagoga - Estagiária 

 

 

AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 
Usuário: Samuel da Silva de Souza 
Data de nascimento: 10/07/2007 
Mês: dezembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
Data  

01/12 ao 
dia 18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo calendário de fim de ano 
Objetivos: celebrar os dias de dezembro até chegada do fim do ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas 
frustrações e ter paciência. Realizar esta atividade em familia. 
Material/estratégia: documentos em anexo 
PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em 
sua rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis 
de escrever, canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 
uma mensagem diferente. Expressando através de seus 
sentimentos... 
PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos 
a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 

Objetivos  Estabelecer vínculo terapêutico e observar aspectos pedagógicos. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 
Usuário: Pedro Henrique Borges 
Data de nascimento: 15/01/2012 
Mês: dezembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 

Data  

01/12 ao 
dia 18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo calendário de fim de ano 
Objetivos: celebrar os dias de dezembro até chegada do fim do ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas 
frustrações e ter paciência. Realizar esta atividade em familia. 
Material/estratégia: documentos em anexo 
PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em 
sua rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis 
de escrever, canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 
uma mensagem diferente. Expressando através de seus 
sentimentos... 
PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos 
a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 

Objetivos  Estabelecer vínculo terapêutico e observar aspectos pedagógicos. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

RELATÓRIO MENSAL 
 

Usuário: Alana Godoy Silveira 
Data de nascimento: 08/11/2006 
Mês: dezembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 

Data  
01/12 ao 
dia 18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo calendário de fim de ano 
Objetivos: celebrar os dias de dezembro até chegada do fim do ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas 
frustrações e ter paciência. Realizar esta atividade em familia. 
Material/estratégia: documentos em anexo 
PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em 
sua rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis 
de escrever, canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 
uma mensagem diferente. Expressando através de seus 
sentimentos... 
PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos 
a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 

Objetivos Estabelecer vínculo terapêutico, desenvolver funções executivas, 
estimular atenção/concentração, memória e a coordenação motora 
fina. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

RELATÓRIO MENSAL 
Usuário: Bernardo Rey Portinoli 
Data de nascimento: 07/06/2014 
Mês: dezembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte  

 
Data  
01/12 ao 
dia 18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo calendário de fim de ano 
Objetivos: celebrar os dias de dezembro até chegada do fim do ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas 
frustrações e ter paciência. Realizar esta atividade em familia. 
Material/estratégia: documentos em anexo 
PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em 
sua rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis 
de escrever, canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 
uma mensagem diferente. Expressando através de seus 
sentimentos... 
PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos 
a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 

Objetivos  Estabelecer vínculo terapêutico, estimular a imaginação/criatividade, 
atenção/concentração e trabalhar diversos gêneros textuais e 
interpretação de texto 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

RELATÓRIO MENSAL 
Usuário: Sofia Taborda do Amaral 
Data de nascimento: 22/10/2009 
Mês: dezembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
Data  
01/12 ao 
dia 18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e hábito 
pela leitura; estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; 
promover momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da 
história O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado 
junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
REALIZADA 

09/12/20 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e 
viso motora; Organização espacial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material iremos 
iniciar nossa atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o 
encaixe na cor do palito na caixa de ovo. PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos 
a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 

Objetivos Estabelecer vínculo terapêutico, desenvolver funções executivas e 
estimular a concentração/atenção. 

553 / 700



 

 

 

_______________________________________ 

Rogiane Gordin de Avila Duarte 

Pedagoga - Estagiária 

 

 
 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 

 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 
 

RELATÓRIO MENSAL 
Usuário: Leonardo Assunção Martins 
Data de nascimento: 04/06/2010 
Mês: dezembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 
 

 
Data  
01/12 ao 
dia 18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo calendário de fim de ano 
Objetivos: celebrar os dias de dezembro até chegada do fim do ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas 
frustrações e ter paciência. Realizar esta atividade em familia. 
Material/estratégia: documentos em anexo 
PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em 
sua rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis 
de escrever, canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 
uma mensagem diferente. Expressando através de seus 
sentimentos... 
PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos 
a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
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Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 

Objetivos  Estabelecer vínculo terapêutico e observar aspectos pedagógicos. 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 

 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

RELATÓRIO MENSAL 
Usuário: Emanuel Gonçalves Buzzo 
Data de nascimento: 03/02/2012 
Mês: dezembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
Data  
01/12 ao 
dia 18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo calendário de fim de ano 
Objetivos: celebrar os dias de dezembro até chegada do fim do ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas 
frustrações e ter paciência. Realizar esta atividade em familia. 
Material/estratégia: documentos em anexo 
PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em 
sua rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis 
de escrever, canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 
uma mensagem diferente. Expressando através de seus 
sentimentos... 
PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos 
a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 
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Objetivos  Estabelecer vínculo terapêutico, estimular a concentração/atenção, 
memoria, desenvolver funções executivas e trabalhar diversos 
gêneros textuais, interpretação de texto 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 

Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

RELATÓRIO MENSAL 
Usuário: João Gabriel Ribeiro 
Data de nascimento: 05/05/2011 
Mês: dezembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 

Data  

01/12 ao 
dia 
18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo calendário de fim de ano 
Objetivos: celebrar os dias de dezembro até chegada do fim do ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas frustrações 
e ter paciência. Realizar esta atividade em familia. 
Material/estratégia: documentos em anexo 
PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 
rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis 
de escrever, canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 
uma mensagem diferente. Expressando através de seus 
sentimentos... 
PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos 
a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 
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Objetivo  Estabelecer vínculo terapêutico, desenvolver a consciência 
fonológica, habilidades de leitura e escrita, funções executivas, 
estimular a atenção/concentração e a memória. 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 

Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

RELATÓRIO MENSAL 
Usuário: Lucas Eduardo Vargas Dornelles 
Data de nascimento: 04/05/2004 
Mês: dezembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
Data  

01/12 ao 
dia 
18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo calendário de fim de ano 
Objetivos: celebrar os dias de dezembro até chegada do fim do ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas frustrações 
e ter paciência. Realizar esta atividade em familia. 
Material/estratégia: documentos em anexo 
PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 
rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis 
de escrever, canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 
uma mensagem diferente. Expressando através de seus 
sentimentos... 
PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos 
a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 

557 / 700



 

 

 

_______________________________________ 

Rogiane Gordin de Avila Duarte 

Pedagoga - Estagiária 

 

Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 

Objetivo Estabelecer vínculo terapêutico, estimular a comunicação oral, 
memoria, concentração/atenção, trabalhar a escrita e a leitura, por 
meio de diversos gêneros textuais. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

RELATÓRIO MENSAL 

 
Usuário: Gabriela Kreisch 
Data de nascimento: 28/03/1998 
Mês: dezembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
Data  

01/12 ao 
dia 18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo calendário de fim de ano 
Objetivos: celebrar os dias de dezembro até chegada do fim do ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas 
frustrações e ter paciência. Realizar esta atividade em familia. 
Material/estratégia: documentos em anexo 
PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em 
sua rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis 
de escrever, canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 
uma mensagem diferente. Expressando através de seus 
sentimentos... 
PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos 
a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 

Objetivos  Estabelecer vínculo terapêutico e estimular aspectos cognitivos. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

RELATÓRIO MENSAL 
Usuário: Kalel Antunes Ferreira 
Data de nascimento: 07/05/2008 
Mês: dezembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
Data  

01/12 ao 
dia 18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo calendário de fim de ano 
Objetivos: celebrar os dias de dezembro até chegada do fim do ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas 
frustrações e ter paciência. Realizar esta atividade em familia. 
Material/estratégia: documentos em anexo 
PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em 
sua rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis 
de escrever, canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 
uma mensagem diferente. Expressando através de seus 
sentimentos... 
PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos 
a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 

Objetivos  Estabelecer vínculo terapêutico, desenvolver a consciência 
fonológica, estimular a atenção/concentração, memoria, 
imaginação/criatividade. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 

RELATÓRIO MENSAL 
Usuário: Thayná Gabrielly Lemes Correa 
Data de nascimento: 23/11/2003 
Mês: dezembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagoga- Rogiane Duarte 

 
01/12 ao 
dia 18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo calendário de fim de ano 
Objetivos: celebrar os dias de dezembro até chegada do fim do ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas 
frustrações e ter paciência. Realizar esta atividade em familia. 
Material/estratégia: documentos em anexo 
PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em 
sua rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis 
de escrever, canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 
uma mensagem diferente. Expressando através de seus 
sentimentos... 
PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos 
a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 

Objetivos  Estabelecer vínculo terapêutico e observar aspectos pedagógicos. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

RELATÓRIO MENSAL 
Usuário: Jean Carvalho de Camargo 
Data de nascimento: 05/05/2009 
Mês: dezembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
01/12 ao 
dia 18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo calendário de fim de ano 
Objetivos: celebrar os dias de dezembro até chegada do fim do ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas 
frustrações e ter paciência. Realizar esta atividade em familia. 
Material/estratégia: documentos em anexo 
PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em 
sua rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis 
de escrever, canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 
uma mensagem diferente. Expressando através de seus 
sentimentos... 
PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 
muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivos  Estabelecer vínculo terapêutico, estimular concentração/atenção, 
memoria, funções executivas e a apropriação do sistema de escrita 
alfabética. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

RELATÓRIO MENSAL 
Usuário: Davi Alexandre Almeida 
Data de nascimento: 03/01/2009 
Mês: dezembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
01/12 ao 
dia 18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo calendário de fim de ano 
Objetivos: celebrar os dias de dezembro até chegada do fim do ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas 
frustrações e ter paciência. Realizar esta atividade em familia. 
Material/estratégia: documentos em anexo 
PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em 
sua rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis 
de escrever, canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 
uma mensagem diferente. Expressando através de seus 
sentimentos... 

PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos 
a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 

Objetivos  Estabelecer vínculo terapêutico, trabalhar a escrita e a leitura, por 
meio de diversos gêneros textuais, estimular atenção/concentração, 
memoria, comunicação oral e desenvolver funções executivas  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 

RELATÓRIO MENSAL 
Usuário: Joyce Manuela Pereira dos Santos 
Data de nascimento: 23/01/2008 
Mês: dezembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
01/12 ao 
dia 18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e 
hábito pela leitura; estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; 
promover momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da 
história O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado 
junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE 

09/12/20 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e 
viso motora; Organização espacial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material iremos 
iniciar nossa atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o 
encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 
PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 
muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivos  Estabelecer vínculo terapêutico e observar aspectos pedagógicos. 
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Pedagoga - Estagiária 

 

 

AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

RELATÓRIO MENSAL 
Usuário: Davi Beuting Severo 
Data de nascimento: 03/08/2011 
Mês: dezembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 

 
01/12 ao 
dia 
18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo calendário de fim de ano 
Objetivos: celebrar os dias de dezembro até chegada do fim do ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas frustrações 
e ter paciência. Realizar esta atividade em familia. 
Material/estratégia: documentos em anexo 
PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 
rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis 
de escrever, canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 
uma mensagem diferente. Expressando através de seus 
sentimentos... 
PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos 
a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 

Objetivo Estabelecer vínculo terapêutico e observar aspectos pedagógicos 
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Rogiane Gordin de Avila Duarte 

Pedagoga - Estagiária 

 

 

AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

RELATÓRIO MENSAL 
Usuário: Gabriel Ávila de Oliveira 
Data de nascimento: 08/03/2013 
Mês: dezembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
01/12 ao 
dia 18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e 
hábito pela leitura; estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; 
promover momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da 
história O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado 
junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE 

09/12/20 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e 
viso motora; Organização espacial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material iremos 
iniciar nossa atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o 
encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 
PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos 
a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 

Objetivos Estabelecer vínculo terapêutico, estimular atenção/concentração, 
memoria, desenvolver funções executivas, consciência fonológica e a 
apropriação do sistema de escrita alfabética. 
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Rogiane Gordin de Avila Duarte 

Pedagoga - Estagiária 

 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 

RELATÓRIO MENSA 
Usuário: Gabriel Zanchieta Borges 
Data de nascimento: 11/12/2008 
Mês: dezembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
01/12 ao 
dia 18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo calendário de fim de ano 
Objetivos: celebrar os dias de dezembro até chegada do fim do ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas 
frustrações e ter paciência. Realizar esta atividade em familia. 
Material/estratégia: documentos em anexo 
PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em 
sua rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis 
de escrever, canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 
uma mensagem diferente. Expressando através de seus 
sentimentos... 
PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos 
a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 

Objetivos Estabelecer vínculo terapêutico, desenvolver funções executivas, 
trabalhar a atenção/concentração, memoria, a escrita e a leitura por 
meio de diversos gêneros textuais. 
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Rogiane Gordin de Avila Duarte 

Pedagoga - Estagiária 

 

 

AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

RELATÓRIO MENSAL 
Usuário: Miguel dos Santos Alves Nogueira 
Data de nascimento: 05/02/2013 
Mês: dezembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
01/12 ao 
dia 18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e 
hábito pela leitura; estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; 
promover momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da 
história O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado 
junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE 

09/12/20 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e 
viso motora; Organização espacial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material iremos 
iniciar nossa atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o 
encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 
PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos 
a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 

Objetivos Estabelecer vínculo terapêutico, desenvolver funções executivas, 
estimular atenção/concentração, memoria, desenvolver consciência 
fonológica e a apropriação do sistema de escrita alfabética. 
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Rogiane Gordin de Avila Duarte 

Pedagoga - Estagiária 

 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 

RELATÓRIO MENSAL 
Usuário: Gabriel Fernandes Prim 
Data de nascimento: 08/05/2016 
Mês: dezembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
01/12 ao 
dia 18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo: origami do cachorro  
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Atividade: no vídeo explico passo a passo de como fazer o origami 
do cachorro e após a criança deverá usar sua criatividade, 
imaginação e criar uma história para o seu cachorro. 
PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: origami meu barquinho de papel 
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Atividade: no vídeo explico passo a passo de como fazer o origami 
do barquinho e após a criança deverá usar sua criatividade, 
imaginação e criar uma história com o seu barquinho de papel. 
Poderá utilizar uma bacia, recipiente com água para brincar e assim 
usar a imaginação e criar uma história. 
PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal.Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos 
a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 

Objetivos Estabelecer vínculo terapêutico, estimular atenção/concentração, 
memória e desenvolver funções executivas. 
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Rogiane Gordin de Avila Duarte 

Pedagoga - Estagiária 

 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 

RELATÓRIO MENSAL 
Usuário: Isabelli Pereira Lima 
Data de nascimento: 04/01/2013 
Mês: dezembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
01/12 ao 
dia 18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e 
hábito pela leitura; estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; 
promover momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da 
história O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado 
junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE 

09/12/20 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e 
viso motora; Organização espacial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material iremos 
iniciar nossa atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o 
encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 
PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos 
a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 
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Rogiane Gordin de Avila Duarte 

Pedagoga - Estagiária 

 

Objetivos Estabelecer vínculo terapêutico, estimular atenção/concentração, 
memoria, conhecer as letras do alfabeto, desenvolver consciência 
fonológica e funções executivas. 
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Rogiane Gordin de Avila Duarte 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 

RELATÓRIO MENSAL 
Usuário: Álvaro Felipe de Paula Silva 
Data de nascimento: 21/08/2014 
Mês: dezembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
01/12 ao 
dia 
18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo: origami do cachorro  
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Atividade: no vídeo explico passo a passo de como fazer o origami 
do cachorro e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação 
e criar uma história para o seu cachorro. 
PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: origami meu barquinho de papel 
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Atividade: no vídeo explico passo a passo de como fazer o origami 
do barquinho e após a criança deverá usar sua criatividade, 
imaginação e criar uma história com o seu barquinho de papel. Poderá 
utilizar uma bacia, recipiente com água para brincar e assim usar a 
imaginação e criar uma história. 
PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos 
a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 
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Rogiane Gordin de Avila Duarte 

Pedagoga - Estagiária 

 

Objetivo Estabelecer vínculo terapêutico, estimular a atenção/concentração, 
memoria, desenvolver funções executivas, consciência fonológica e a 
apropriação do sistema de escrita alfabética. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

RELATÓRIO MENSAL 
Usuário: Lauro Marcos Pipper Junior 
Data de nascimento: 06/11/2009 
Mês: dezembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
01/12 ao 
dia 18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo calendário de fim de ano 
Objetivos: celebrar os dias de dezembro até chegada do fim do 
ano. Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas 
frustrações e ter paciência. Realizar esta atividade em familia. 
Material/estratégia: documentos em anexo 
PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em 
sua rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis 
de escrever, canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, 
deixando uma mensagem diferente. Expressando através de seus 
sentimentos... 
PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo 
ao Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos 
e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 
muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo Estabelecer vínculo terapêutico, estimular atenção/concentração, 
memoria, conhecer as letras do alfabeto, desenvolver a consciência 
fonológica, habilidades de leitura e escrita e funções executivas. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

RELATÓRIO MENSAL 
Usuário: Guilherme Cavalheiro Santos 
Data de nascimento:  10/04/2009 
Mês: dezembro2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 

01/12 ao 
dia 18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo calendário de fim de ano 
Objetivos: celebrar os dias de dezembro até chegada do fim do ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas 
frustrações e ter paciência. Realizar esta atividade em familia. 
Material/estratégia: documentos em anexo 
PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em 
sua rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis 
de escrever, canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 
uma mensagem diferente. Expressando através de seus 
sentimentos... 
PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 

agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 

diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 

tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 

hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 

Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 

tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 

muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo Estabelecer vínculo terapêutico, trabalhar a escrita e a leitura por 
meio de diversos gêneros textuais e desenvolver funções executivas. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

RELATÓRIO MENSAL 
Usuário: Guilherme Bonifácio Grisard 
Data de nascimento: 13/05/2006 
Mês: dezembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
01/12 ao 
dia 18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo calendário de fim de ano 
Objetivos: celebrar os dias de dezembro até chegada do fim do ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas 
frustrações e ter paciência. Realizar esta atividade em familia. 
Material/estratégia: documentos em anexo 
PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em 
sua rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis 
de escrever, canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 
uma mensagem diferente. Expressando através de seus 
sentimentos... 
PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 
muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo Estabelecer vínculo terapêutico, estimular a comunicação oral, 
trabalhar a escrita e a leitura por meio de diversos gêneros textuais, 
concentração/atenção, memória e desenvolver funções executivas. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

RELATÓRIO MENSAL 
Usuário|: Igor dos Santos Migliori 
Data de nascimento: 09/06/2003 
Mês: dezembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
01/12 ao 
dia 18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo calendário de fim de ano 
Objetivos: celebrar os dias de dezembro até chegada do fim do ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas 
frustrações e ter paciência. Realizar esta atividade em familia. 
Material/estratégia: documentos em anexo 
PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em 
sua rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis 
de escrever, canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 
uma mensagem diferente. Expressando através de seus 
sentimentos... 
PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos 
a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 

Objetivos  Estabelecer vínculo terapêutico, estimular atenção/concentração, 
memoria, criatividade/imaginação, trabalhar a escrita e a leitura por 
meio de diversos gêneros textuais e desenvolver funções executivas. 
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_______________________________________ 

Rogiane Gordin de Avila Duarte 

Pedagoga - Estagiária 

 

 

AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

RELATÓRIO MENSAL 
Usuário: Vinicius Rodrigues Motta 
Data de nascimento: 27/08/2004 
Mês: dezembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
01/12 ao 
dia 18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo calendário de fim de ano 
Objetivos: celebrar os dias de dezembro até chegada do fim do ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas 
frustrações e ter paciência. Realizar esta atividade em familia. 
Material/estratégia: documentos em anexo 
PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em 
sua rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis 
de escrever, canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 
uma mensagem diferente. Expressando através de seus 
sentimentos... 
PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 
muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivos  Estabelecer vínculo terapêutico e observar aspectos pedagógicos. 
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_______________________________________ 

Rogiane Gordin de Avila Duarte 

Pedagoga - Estagiária 

 

 

AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

RELATÓRIO MENSAL 
Usuário: Hector Augusto Ferreira Machado 
Data de nascimento: 07/04/2010 
Mês: dezembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
01/12 ao 
dia 
18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo calendário de fim de ano 
Objetivos: celebrar os dias de dezembro até chegada do fim do ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas frustrações 
e ter paciência. Realizar esta atividade em familia. 
Material/estratégia: documentos em anexo 
PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 
rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis 
de escrever, canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 
uma mensagem diferente. Expressando através de seus 
sentimentos... 
PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos 
a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 

Objetivo  Estabelecer vínculo terapêutico, estimular atenção/concentração, 
memória e a apropriação do sistema da escrita alfabética. 
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_______________________________________ 

Rogiane Gordin de Avila Duarte 

Pedagoga - Estagiária 

 

 

AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

RELATÓRIO MENSAL 
Usuário: Daniel Victor Pires Pereira 
Data de nascimento: Pedagoga Rogiane Duarte 
Mês: dezembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
01/12 ao 
dia 18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo calendário de fim de ano 
Objetivos: celebrar os dias de dezembro até chegada do fim do ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas 
frustrações e ter paciência. Realizar esta atividade em familia. 
Material/estratégia: documentos em anexo 
PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em 
sua rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis 
de escrever, canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 
uma mensagem diferente. Expressando através de seus 
sentimentos... 
PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 
muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivos  Estabelecer vínculo terapêutico, estimular a atenção/concentração, 
memoria, trabalhar a escrita e a leitura por meio de diversos gêneros 
textuais e desenvolver funções executivas. 
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_______________________________________ 

Rogiane Gordin de Avila Duarte 

Pedagoga - Estagiária 

 

 

AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

RELATÓRIO MENSAL 
Usuário: Miguel Fernando Ferraz 
Data de nascimento: 01/09/2015 
Mês: dezembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
01/12 ao 
dia 18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e 
hábito pela leitura; estimular a imaginação, ampliar sequência 
lógica; promover momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da 
história O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link 
enviado junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso 
sanduíche. 
PENDENTE 

09/12/20 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e 
viso motora; Organização espacial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material iremos 
iniciar nossa atividade. O educando deve pegar um palito e realizar 
o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 
PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo 
ao Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos 
e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 
muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivos  Estabelecer vínculo terapêutico, estimular atenção/concentração, 
imaginação, criatividade e desenvolver funções executivas. 
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Rogiane Gordin de Avila Duarte 

Pedagoga - Estagiária 

 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

RELATÓRIO MENSAL 
Usuário: D’Alessandro Dias Minuto 
Data de nascimento: 06/07/2009 
Mês: dezembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
01/12 ao 
dia 18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e 
hábito pela leitura; estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; 
promover momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da 
história O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado 
junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE 

09/12/20 Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e 
viso motora; Organização espacial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de 
pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material iremos 
iniciar nossa atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o 
encaixe na cor do palito na caixa de ovo. 
PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo ao 
Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 
muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivos  Estabelecer vínculo terapêutico, estimular aspectos cognitivos, 
desenvolver funções executivas. 
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Rogiane Gordin de Avila Duarte 

Pedagoga - Estagiária 

 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

RELATÓRIO MENSAL 
Usuário: Lucas Noberto Campos 
Data de nascimento: 04/09/1998 
Mês: dezembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
01/12 ao 
dia 18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo calendário de fim de ano 
Objetivos: celebrar os dias de dezembro até chegada do fim do 
ano. Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas 
frustrações e ter paciência. Realizar esta atividade em familia. 
Material/estratégia: documentos em anexo 
PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em 
sua rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis 
de escrever, canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, 
deixando uma mensagem diferente. Expressando através de seus 
sentimentos... 
PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo 
ao Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos 
e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 
muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivos  Estabelecer vínculo terapêutico, estimular atenção/concentração, 
memoria, desenvolver habilidade de leitura e escrita e as funções 
executivas. 
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Rogiane Gordin de Avila Duarte 

Pedagoga - Estagiária 

 

 

AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

RELATÓRIO MENSAL 
Usuário: Daniel Niclevisk de Oliveira Gonçalves 
Data de nascimento: 25/01/2006 
Mês: dezembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
01/12 ao 
dia 18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo calendário de fim de ano 
Objetivos: celebrar os dias de dezembro até chegada do fim do 
ano. Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas 
frustrações e ter paciência. Realizar esta atividade em familia. 
Material/estratégia: documentos em anexo 
PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em 
sua rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis 
de escrever, canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, 
deixando uma mensagem diferente. Expressando através de seus 
sentimentos... 
PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo 
ao Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos 
e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 
muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivos  Estabelecer vínculo terapêutico e observar aspectos pedagógicos. 

 

 

 

584 / 700



 

 

 

_______________________________________ 

Rogiane Gordin de Avila Duarte 

Pedagoga - Estagiária 

 

 

AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

RELATÓRIO MENSAL 
Usuário: Nataly Mayara Reichardt 
Data de nascimento: 27/05/2002 
Mês: dezembro/2020 
Profissional: Estagiária de pedagogia- Rogiane Duarte 

 
01/12 ao 
dia 18/12 

Realização das devolutivas anuais 

02/12/20 Vídeo calendário de fim de ano 
Objetivos: celebrar os dias de dezembro até chegada do fim do 
ano. Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas 
frustrações e ter paciência. Realizar esta atividade em familia. 
Material/estratégia: documentos em anexo 
PENDENTE 

09/12/20 Vídeo: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em 
sua rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis 
de escrever, canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, 
deixando uma mensagem diferente. Expressando através de seus 
sentimentos... 
PENDENTE 

16/12/20 Atividade: Encerramento das atividades, com vídeo comemorativo 
ao Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos 
e hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. 
Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que 
tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 
muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivos  Estabelecer vínculo terapêutico, estimular a atenção/concentração, 
memória, imaginação/criatividade, desenvolver funções executivas 
e auxiliar usuária a organizar seus estudos. 
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Tamyres Mees Espindola 

Psicóloga AMA Litoral-SC 
 

RELATÓRIO MENSAL – DEZEBRO/2020 
Psicóloga Tamyris Mees Espindola 

 

 
  

 

  

  Associação de Pais e Amigos do Autista 

  Rua São Paulo, n° 470, Estados 

  Balneário Camboriú 

  Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal - Dezembro 2020 

Usuário: Samuel Silva de Souza 

Data Nascimento: 10/07/2007 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

01/12/2020 a 18/12/2020 Nesta data a equipe clínica está realizando as devolutivas para as famílias referente 
aos atendimentos realizados durante o ano.  

02/12/2020 

Vídeo da Educadora de artes enviado pela plataforma: Calendário de Fim de Ano. 
Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do Ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. 
Tolerar certas frustrações e ter paciência.  

Realizar esta atividade em família. PENDENTE 

09/12/2020 

Vídeo da Educadora de Artes enviado pela plataforma: Atividade: Cartão das 
Emoções. Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 
rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: Papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis de escrever, 
canetinha... Desenvolvimento: Criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 

uma mensagem diferente. Expressando através de seus sentimentos... PENDENTE 

16/12/2020 

Vídeo enviado pela plataforma: Encerramento das atividades com vídeo 
comemorativo de Natal. Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 
um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, 
muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram 
conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas.  

Objetivos 

Estabelecer vínculo terapêutico. Desenvolver a interação e a habilidade social, com 
foco na adequeção de falas e comportamentos. Promover a estimulação cognitiva. 
Desenvolver a autonomia e a independência. 
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Tamyres Mees Espindola 

Psicóloga AMA Litoral-SC 
 

 

 
  

 

AMA LITORAL SC 

  Associação de Pais e Amigos do Autista 

  Rua São Paulo, n° 470, Estados 

  Balneário Camboriú 

  Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal - Dezembro 2020 

Usuário: Alana Godoy Silveira 

Data Nascimento: 08/11/2006 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

01/12/2020 a 18/12/2020 Nesta data a equipe clínica está realizando as devolutivas para as famílias referente 
aos atendimentos realizados durante o ano.  

02/12/2020 

Vídeo da Educadora de artes enviado pela plataforma: Calendário de Fim de Ano. 
Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do Ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. 
Tolerar certas frustrações e ter paciência.  

Realizar esta atividade em família. PENDENTE 

09/12/2020 

Vídeo da Educadora de Artes enviado pela plataforma: Atividade: Cartão das 
Emoções. Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 
rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: Papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis de escrever, 
canetinha... Desenvolvimento: Criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 

uma mensagem diferente. Expressando através de seus sentimentos... PENDENTE 

16/12/2020 

Vídeo enviado pela plataforma: Encerramento das atividades com vídeo 
comemorativo de Natal. Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 
um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, 
muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram 
conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas.  

Objetivos 
Estabelecer vínculo terapêutico. Desenvolver habilidades sociais com foco na 
adequação de falas e comportamentos, autocontrole e estimulação cognitiva. 
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AMA LITORAL SC 

  Associação de Pais e Amigos do Autista 

  Rua São Paulo, n° 470, Estados 

  Balneário Camboriú 

  Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal - Dezembro 2020 

Usuário: Davi Costa Rocha  

Data Nascimento: 26/03/2015 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

01/12/2020 a 18/12/2020 Nesta data a equipe clínica está realizando as devolutivas para as famílias referente 
aos atendimentos realizados durante o ano.  

02/12/2020 

Vídeo da psicopedagoga enviado pela plataforma: Atividade: O sanduíche da 
Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; 
Promover o gosto e habito pela leitura; 
Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; 
Promover momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da história "O 
sanduíche da Maricota", onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história e 

em seguida preparar um delicioso sanduíche. PENDENTE 

09/12/2020 

Vídeo da psicopedagoga enviado pela plataforma: Pareamento das cores com 
palitos. Objetivos: Reconhecimento das cores; Coordenação motora fina e viso 
motora; Organização espacial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de pareamento das 
cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta guache. 
Após confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando deve pegar 

um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. PENDENTE 

16/12/2020 

Vídeo enviado pela plataforma: Encerramento das atividades com vídeo 
comemorativo de Natal. Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 
um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, 
muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram 
conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas.  

Objetivos 
Estabelecer vínculo terapêutico. Desenvolver a interação e a atenção 
compartilhada, com foco no tempo de espera e adequação de comportamento. 
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AMA LITORAL SC 

  Associação de Pais e Amigos do Autista 

  Rua São Paulo, n° 470, Estados 

  Balneário Camboriú 

  Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal - Dezembro 2020 

Usuário: Paulo Alfredo Watanuki Vasconcellos 

Data Nascimento: 24/01/2009 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

01/12/2020 a 18/12/2020 Nesta data a equipe clínica está realizando as devolutivas para as famílias referente 
aos atendimentos realizados durante o ano.  

02/12/2020 

Vídeo da Educadora de artes enviado pela plataforma: Calendário de Fim de Ano. 
Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do Ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. 
Tolerar certas frustrações e ter paciência.  

Realizar esta atividade em família. PENDENTE 

09/12/2020 

Vídeo da Educadora de Artes enviado pela plataforma: Atividade: Cartão das 
Emoções. Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 
rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: Papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis de escrever, 
canetinha... Desenvolvimento: Criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 

uma mensagem diferente. Expressando através de seus sentimentos... PENDENTE 

16/12/2020 

Vídeo enviado pela plataforma: Encerramento das atividades com vídeo 
comemorativo de Natal. Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 
um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, 
muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram 
conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas.  

Objetivos 
Estabelecer vínculo terapêutico. Desenvolver a interação e a habilidade social, com 
foco na adequeção de falas e comportamentos. Promover a estimulação cognitiva. 
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AMA LITORAL SC 

  Associação de Pais e Amigos do Autista 

  Rua São Paulo, n° 470, Estados 

  Balneário Camboriú 

  Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal - Dezembro 2020 

Usuário: Pedro Henrique Borges do Amaral 

Data Nascimento: 15/01/2012 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

01/12/2020 a 18/12/2020 Nesta data a equipe clínica está realizando as devolutivas para as famílias referente 
aos atendimentos realizados durante o ano.  

02/12/2020 

Vídeo da Educadora de artes enviado pela plataforma: Calendário de Fim de Ano. 
Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do Ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. 
Tolerar certas frustrações e ter paciência.  

Realizar esta atividade em família. PENDENTE 

09/12/2020 

Vídeo da Educadora de Artes enviado pela plataforma: Atividade: Cartão das 
Emoções. Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 
rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: Papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis de escrever, 
canetinha... Desenvolvimento: Criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 

uma mensagem diferente. Expressando através de seus sentimentos... PENDENTE 

16/12/2020 

Vídeo enviado pela plataforma: Encerramento das atividades com vídeo 
comemorativo de Natal. Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 
um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, 
muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram 
conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas.  

Objetivos 
Estabelecer vínculo terapêutico. Desenvolver a interação e a habilidade social, com 
foco na adequeção de falas e comportamentos. Promover a estimulação cognitiva. 
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AMA LITORAL SC 

  Associação de Pais e Amigos do Autista 

  Rua São Paulo, n° 470, Estados 

  Balneário Camboriú 

  Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal - Dezembro 2020 

Usuário: Jean Carvalho de Camargo 

Data Nascimento: 05/08/2009 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

01/12/2020 a 18/12/2020 Nesta data a equipe clínica está realizando as devolutivas para as famílias referente 
aos atendimentos realizados durante o ano.  

02/12/2020 

Vídeo da Educadora de artes enviado pela plataforma: Calendário de Fim de Ano. 
Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do Ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. 
Tolerar certas frustrações e ter paciência.  

Realizar esta atividade em família. PENDENTE 

09/12/2020 

Vídeo da Educadora de Artes enviado pela plataforma: Atividade: Cartão das 
Emoções. Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 
rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: Papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis de escrever, 
canetinha... Desenvolvimento: Criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 

uma mensagem diferente. Expressando através de seus sentimentos... PENDENTE 

16/12/2020 

Vídeo enviado pela plataforma: Encerramento das atividades com vídeo 
comemorativo de Natal. Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 
um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, 
muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram 
conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas.  

Objetivos 
Estabelecer vínculo terapêutico. Desenvolver a interação e a habilidade social, com 
foco na adequeção de falas e comportamentos. Promover a estimulação cognitiva.  
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AMA LITORAL SC 

  Associação de Pais e Amigos do Autista 

  Rua São Paulo, n° 470, Estados 

  Balneário Camboriú 

  Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal - Dezembro 2020 

Usuário: Thayná Gabrielly Lemes Correa 

Data Nascimento: 23/11/2003 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

01/12/2020 a 18/12/2020 Nesta data a equipe clínica está realizando as devolutivas para as famílias referente 
aos atendimentos realizados durante o ano.  

02/12/2020 

Vídeo da Educadora de artes enviado pela plataforma: Calendário de Fim de Ano. 
Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do Ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. 
Tolerar certas frustrações e ter paciência.  

Realizar esta atividade em família. PENDENTE 

09/12/2020 

Vídeo da Educadora de Artes enviado pela plataforma: Atividade: Cartão das 
Emoções. Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 
rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: Papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis de escrever, 
canetinha... Desenvolvimento: Criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 

uma mensagem diferente. Expressando através de seus sentimentos... PENDENTE 

16/12/2020 

Vídeo enviado pela plataforma: Encerramento das atividades com vídeo 
comemorativo de Natal. Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 
um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, 
muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram 
conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas.  

Objetivos 

Desenvolver habilidade social, com foco na adequeção de falas e comportamentos. 
Promover o autoconhecimento e a estimulação cognitiva. Desenvolver a autonomia 
e a independência. 
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AMA LITORAL SC 

  Associação de Pais e Amigos do Autista 

  Rua São Paulo, n° 470, Estados 

  Balneário Camboriú 

  Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal - Dezembro 2020 

Usuária: Amanda Serpa Chernicoski 

Data Nascimento: 28/05/1988 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

01/12/2020 a 18/12/2020 Nesta data a equipe clínica está realizando as devolutivas para as famílias referente 
aos atendimentos realizados durante o ano.  

02/12/2020 

ATENDIMENTO PRESENCIAL: Realizamos algumas atividades da plataforma. 
Amanda se apresenta bastante ansiosa, faz as atividades sem estisuasmo. Reforçado 
sobre a importância da participação e interação para melhora do desenvolvimento. 
Trabalhado ansiedade, autopercepção e autocontrole.  
* Vídeo da Educadora de artes enviado pela plataforma: Calendário de Fim de Ano. 
Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do Ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. 
Tolerar certas frustrações e ter paciência.  

Realizar esta atividade em família. PENDENTE 

09/12/2020 

ATENDIMENTO PRESENCIAL: Realizada escuta terapeuta. Conversamos sobre 
empatia, se colocar no lugar do outro. Trabalhamos autopercepção e autocontrole. 
* Vídeo da Educadora de Artes enviado pela plataforma: Atividade: Cartão das 
Emoções. Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 
rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: Papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis de escrever, 
canetinha... Desenvolvimento: Criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 

uma mensagem diferente. Expressando através de seus sentimentos... PENDENTE 

16/12/2020 

ATENDIMENTO PRESENCIAL: Realizado fechamento/devolutiva dos 
atendimentos prenseciais neste ano. Abordado sobre o desenvolvimento da 
Amanda e a evolução conquistada. Orientado sobre férias e retorno da 
instituição/terapia. Vídeo enviado pela plataforma: Encerramento das atividades 
com vídeo comemorativo de Natal. Através desse vídeo, buscamos resgatar o 
espírito de Natal, agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos 
adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção 
encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 
muito abençoado e repleto de conquistas positivas.  

Objetivos 
Desenvolver habilidade social, com foco na adequeção de falas e comportamentos. 
Promover a estimulação cognitiva. Desenvolver a autonomia e a independência. 
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AMA LITORAL SC 

  Associação de Pais e Amigos do Autista 

  Rua São Paulo, n° 470, Estados 

  Balneário Camboriú 

  Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal - Dezembro 2020 
Usuária: Amanda Serpa Chernicoski 

Data Nascimento: 28/05/1988 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

01/12/2020 a 18/12/2020 Nesta data a equipe clínica está realizando as devolutivas para as famílias referente 
aos atendimentos realizados durante o ano.  

02/12/2020 

ATENDIMENTO PRESENCIAL: Realizamos algumas atividades da plataforma. 
Amanda se apresenta bastante ansiosa, faz as atividades sem estisuasmo. Reforçado 
sobre a importância da participação e interação para melhora do desenvolvimento. 
Trabalhado ansiedade, autopercepção e autocontrole.  
* Vídeo da Educadora de artes enviado pela plataforma: Calendário de Fim de Ano. 
Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do Ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. 
Tolerar certas frustrações e ter paciência.  

Realizar esta atividade em família. PENDENTE 

09/12/2020 

ATENDIMENTO PRESENCIAL: Realizada escuta terapeuta. Conversamos sobre 
empatia, se colocar no lugar do outro. Trabalhamos autopercepção e autocontrole. 
* Vídeo da Educadora de Artes enviado pela plataforma: Atividade: Cartão das 
Emoções. Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 
rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: Papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis de escrever, 
canetinha... Desenvolvimento: Criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 

uma mensagem diferente. Expressando através de seus sentimentos... PENDENTE 

16/12/2020 

ATENDIMENTO PRESENCIAL: Realizado fechamento/devolutiva dos 
atendimentos prenseciais neste ano. Abordado sobre o desenvolvimento da 
Amanda e a evolução conquistada. Orientado sobre férias e retorno da 
instituição/terapia. Vídeo enviado pela plataforma: Encerramento das atividades 
com vídeo comemorativo de Natal. Através desse vídeo, buscamos resgatar o 
espírito de Natal, agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos 
adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção 
encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 
muito abençoado e repleto de conquistas positivas.  

Objetivos 
Desenvolver habilidade social, com foco na adequeção de falas e comportamentos. 
Promover a estimulação cognitiva. Desenvolver a autonomia e a independência. 
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AMA LITORAL SC 

  Associação de Pais e Amigos do Autista 

  Rua São Paulo, n° 470, Estados 

  Balneário Camboriú 

  Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal - Novembro 2020 

Usuário: Kalel Antunes Ferreira 

Data Nascimento: 27/05/2008 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

01/12/2020 a 18/12/2020 Nesta data a equipe clínica está realizando as devolutivas para as famílias referente 
aos atendimentos realizados durante o ano.  

02/12/2020 

Vídeo da Educadora de artes enviado pela plataforma: Calendário de Fim de Ano. 
Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do Ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. 
Tolerar certas frustrações e ter paciência.  

Realizar esta atividade em família. PENDENTE 

09/12/2020 

Vídeo da Educadora de Artes enviado pela plataforma: Atividade: Cartão das 
Emoções. Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 
rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: Papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis de escrever, 
canetinha... Desenvolvimento: Criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 

uma mensagem diferente. Expressando através de seus sentimentos... PENDENTE 

16/12/2020 

Vídeo enviado pela plataforma: Encerramento das atividades com vídeo 
comemorativo de Natal. Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 
um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, 
muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram 
conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas.  

Objetivos 
Estabelecer vínculo terapêutico. Desenvolver a interação e a habilidade social, com 
foco na adequeção de falas e comportamentos. Promover a estimulação cognitiva. 
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AMA LITORAL SC 

  Associação de Pais e Amigos do Autista 

  Rua São Paulo, n° 470, Estados 

  Balneário Camboriú 

  Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal - Dezembro 2020 

Usuário: Álvaro Felipe de Paula Silva 

Data Nascimento: 21/08/2014 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

01/12/2020 a 18/12/2020 Nesta data a equipe clínica está realizando as devolutivas para as famílias referente 
aos atendimentos realizados durante o ano.  

02/12/2020 

Vídeo da pedagoga enviado pela plataforma: Atividade: origami do cachorro  
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a coordenação 
motora fina e a oralidade. 
Material/estrategia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Atividade: no vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do cachorro e 
após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma história para o 

seu cachorro. PENDENTE 

09/12/2020 

Vídeo da pedagoga enviado pela plataforma: Atividade: origami meu barquinho de 
papel 
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a coordenação 
motora fina e a oralidade. 
Material/estrategia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Desenvolvimento: no vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do 
barquinho e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma 
história com o seu barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, recipiente com 

água para brincar e assim usar a imaginação e criar uma história. PENDENTE 

16/12/2020 

Vídeo enviado pela plataforma: Encerramento das atividades com vídeo 
comemorativo de Natal. Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 
um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, 
muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram 
conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas.  

Objetivos 

Estabelecer vínculo terapêutico. Desenvolver a interação e a habilidade social, com 
foco na adequação de comportamentos (sentimentos e emoções). Promover a 
estimulação cognitiva. 
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AMA LITORAL SC 

  Associação de Pais e Amigos do Autista 

  Rua São Paulo, n° 470, Estados 

  Balneário Camboriú 

  Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal - Dezembro 2020 

Usuário: Gabriel Zanchieta Borges 

Data Nascimento: 11/12/2008 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

01/12/2020 a 18/12/2020 Nesta data a equipe clínica está realizando as devolutivas para as famílias referente 
aos atendimentos realizados durante o ano.  

02/12/2020 

Vídeo da Educadora de artes enviado pela plataforma: Calendário de Fim de Ano. 
Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do Ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. 
Tolerar certas frustrações e ter paciência.  

Realizar esta atividade em família. PENDENTE 

09/12/2020 

Vídeo da Educadora de Artes enviado pela plataforma: Atividade: Cartão das 
Emoções. Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 
rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: Papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis de escrever, 
canetinha... Desenvolvimento: Criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 

uma mensagem diferente. Expressando através de seus sentimentos... PENDENTE 

16/12/2020 

Vídeo enviado pela plataforma: Encerramento das atividades com vídeo 
comemorativo de Natal. Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 
um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, 
muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram 
conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas.  

Objetivos 
Estabelecer vínculo terapêutico. Desenvolver a interação e a habilidade social, com 
foco na adequeção de falas e comportamentos. Promover a estimulação cognitiva. 
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AMA LITORAL SC 

  Associação de Pais e Amigos do Autista 

  Rua São Paulo, n° 470, Estados 

  Balneário Camboriú 

  Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal - Dezembro 2020 

Usuário: Guilherme Cavalheiro Santos 

Data Nascimento: 10/04/2009 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

01/12/2020 a 18/12/2020 Nesta data a equipe clínica está realizando as devolutivas para as famílias referente 
aos atendimentos realizados durante o ano.  

02/12/2020 

Vídeo da Educadora de artes enviado pela plataforma: Calendário de Fim de Ano. 
Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do Ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. 
Tolerar certas frustrações e ter paciência.  

Realizar esta atividade em família. PENDENTE 

09/12/2020 

Vídeo da Educadora de Artes enviado pela plataforma: Atividade: Cartão das 
Emoções. Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 
rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: Papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis de escrever, 
canetinha... Desenvolvimento: Criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 

uma mensagem diferente. Expressando através de seus sentimentos... PENDENTE 

16/12/2020 

Vídeo enviado pela plataforma: Encerramento das atividades com vídeo 
comemorativo de Natal. Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 
um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, 
muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram 
conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas.  

Objetivos 
Desenvolver habilidade social, com foco na adequeção de falas e comportamentos. 
Promover a estimulação cognitiva.  
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  Associação de Pais e Amigos do Autista 

  Rua São Paulo, n° 470, Estados 

  Balneário Camboriú 

  Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal - Dezembro 2020 

Usuário: Lauro Marcos Pipper Junior 

Data Nascimento: 06/11/2009 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

01/12/2020 a 18/12/2020 Nesta data a equipe clínica está realizando as devolutivas para as famílias referente 
aos atendimentos realizados durante o ano.  

02/12/2020 

Vídeo da Educadora de artes enviado pela plataforma: Calendário de Fim de Ano. 
Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do Ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. 
Tolerar certas frustrações e ter paciência.  

Realizar esta atividade em família. PENDENTE 

09/12/2020 

Vídeo da Educadora de Artes enviado pela plataforma: Atividade: Cartão das 
Emoções. Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 
rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: Papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis de escrever, 
canetinha... Desenvolvimento: Criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 

uma mensagem diferente. Expressando através de seus sentimentos... PENDENTE 

16/12/2020 

Vídeo enviado pela plataforma: Encerramento das atividades com vídeo 
comemorativo de Natal. Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 
um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, 
muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram 
conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas.  

Objetivos 
Estabelecer vínculo terapêutico. Desenvolver a interação e a habilidade social, com 
foco na adequeção de falas e comportamentos. Promover a estimulação cognitiva. 
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AMA LITORAL SC 

  Associação de Pais e Amigos do Autista 

  Rua São Paulo, n° 470, Estados 

  Balneário Camboriú 

  Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal - Dezembro 2020 

Usuário: Miguel dos Santos Alves Nogueira 

Data Nascimento: 05/02/2013 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

01/12/2020 a 18/12/2020 Nesta data a equipe clínica está realizando as devolutivas para as famílias referente 
aos atendimentos realizados durante o ano.  

02/12/2020 

Vídeo da psicopedagoga enviado pela plataforma: Atividade: O sanduíche da 
Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; 
Promover o gosto e habito pela leitura; 
Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; 
Promover momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da história "O 
sanduíche da Maricota", onde vamos acessar o link enviado junto, ouvir a história e 

em seguida preparar um delicioso sanduíche. PENDENTE 

09/12/2020 

Vídeo da psicopedagoga enviado pela plataforma: Pareamento das cores com 
palitos. Objetivos: Reconhecimento das cores; Coordenação motora fina e viso 
motora; Organização espacial.  
Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma atividade de pareamento das 
cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta guache. 
Após confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. O educando deve pegar 

um palito e realizar o encaixe na cor do palito na caixa de ovo. PENDENTE 

16/12/2020 

Vídeo enviado pela plataforma: Encerramento das atividades com vídeo 
comemorativo de Natal. Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 
um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, 
muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram 
conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas.  

Objetivos 
Desenvolver a interação e a habilidade social, com foco na adequeção de falas e 
comportamentos. Promover a estimulação cognitiva. 
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AMA LITORAL SC 

  Associação de Pais e Amigos do Autista 

  Rua São Paulo, n° 470, Estados 

  Balneário Camboriú 

  Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal - Dezembro 2020 

Usuário: Gabriel Fernandes Prim 

Data Nascimento: 08/05/2016 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

01/12/2020 a 18/12/2020 Nesta data a equipe clínica está realizando as devolutivas para as famílias referente 
aos atendimentos realizados durante o ano.  

02/12/2020 

Vídeo da pedagoga enviado pela plataforma: Atividade: origami do cachorro  
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a coordenação 
motora fina e a oralidade. 
Material/estrategia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Atividade: no vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do cachorro e 
após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma história para o 

seu cachorro. PENDENTE 

09/12/2020 

Vídeo da pedagoga enviado pela plataforma: Atividade: origami meu barquinho de 
papel 
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a coordenação 
motora fina e a oralidade. 
Material/estrategia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Desenvolvimento: no vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do 
barquinho e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma 
história com o seu barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, recipiente com 

água para brincar e assim usar a imaginação e criar uma história. PENDENTE 

16/12/2020 

Vídeo enviado pela plataforma: Encerramento das atividades com vídeo 
comemorativo de Natal. Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 
um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, 
muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram 
conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas.  

Objetivos 
Estabelecer vínculo terapêutico. Desenvolver a interação e a atenção 
compartilhada, com foco na adequação de comportamento. 
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AMA LITORAL SC 

  Associação de Pais e Amigos do Autista 

  Rua São Paulo, n° 470, Estados 

  Balneário Camboriú 

  Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal - Dezembro 2020 

Usuário: Lucas Norberto Campos 

Data Nascimento: 04/09/1998 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

01/12/2020 a 18/12/2020 Nesta data a equipe clínica está realizando as devolutivas para as famílias referente 
aos atendimentos realizados durante o ano.  

02/12/2020 

Vídeo da Educadora de artes enviado pela plataforma: Calendário de Fim de Ano. 
Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do Ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. 
Tolerar certas frustrações e ter paciência.  

Realizar esta atividade em família. PENDENTE 

09/12/2020 

Vídeo da Educadora de Artes enviado pela plataforma: Atividade: Cartão das 
Emoções. Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 
rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: Papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis de escrever, 
canetinha... Desenvolvimento: Criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 

uma mensagem diferente. Expressando através de seus sentimentos... PENDENTE 

16/12/2020 

Vídeo enviado pela plataforma: Encerramento das atividades com vídeo 
comemorativo de Natal. Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 
um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, 
muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram 
conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas.  

Objetivos 
Desenvolver a interação e a habilidade social, com foco na adequeção de falas e 
comportamentos. Promover a estimulação cognitiva. 
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AMA LITORAL SC 

  Associação de Pais e Amigos do Autista 

  Rua São Paulo, n° 470, Estados 

  Balneário Camboriú 

  Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal - Dezembro 2020 

Usuário: Igor dos Santos Migliorini 

Data Nascimento: 09/06/2003 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

01/12/2020 a 18/12/2020 Nesta data a equipe clínica está realizando as devolutivas para as famílias referente 
aos atendimentos realizados durante o ano.  

02/12/2020 

Vídeo da Educadora de artes enviado pela plataforma: Calendário de Fim de Ano. 
Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do Ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. 
Tolerar certas frustrações e ter paciência.  

Realizar esta atividade em família. PENDENTE 

09/12/2020 

Vídeo da Educadora de Artes enviado pela plataforma: Atividade: Cartão das 
Emoções. Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 
rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: Papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis de escrever, 
canetinha... Desenvolvimento: Criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 

uma mensagem diferente. Expressando através de seus sentimentos... PENDENTE 

16/12/2020 

Vídeo enviado pela plataforma: Encerramento das atividades com vídeo 
comemorativo de Natal. Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 
um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, 
muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram 
conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas.  

Objetivos 
Desenvolver a interação e a habilidade social, com foco na adequeção de falas. 
Promover a estimulação cognitiva. Desenvolver a autonomia e a independência. 
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AMA LITORAL SC 

  Associação de Pais e Amigos do Autista 

  Rua São Paulo, n° 470, Estados 

  Balneário Camboriú 

  Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal - Dezembro 2020 

Usuário: Lino Carlos Franzoi Junior 

Data Nascimento: 27/03/1990 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

01/12/2020 a 18/12/2020 Nesta data a equipe clínica está realizando as devolutivas para as famílias referente 
aos atendimentos realizados durante o ano.  

02/12/2020 

Vídeo da Educadora de artes enviado pela plataforma: Calendário de Fim de Ano. 
Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do Ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. 
Tolerar certas frustrações e ter paciência.  

Realizar esta atividade em família. PENDENTE 

09/12/2020 

Vídeo da Educadora de Artes enviado pela plataforma: Atividade: Cartão das 
Emoções. Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 
rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: Papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis de escrever, 
canetinha... Desenvolvimento: Criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 

uma mensagem diferente. Expressando através de seus sentimentos... PENDENTE 

16/12/2020 

Vídeo enviado pela plataforma: Encerramento das atividades com vídeo 
comemorativo de Natal. Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 
um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, 
muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram 
conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas.  

Objetivos Desenvolver a interação e a habilidade social. Promover a estimulação cognitiva. 
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AMA LITORAL SC 

  Associação de Pais e Amigos do Autista 

  Rua São Paulo, n° 470, Estados 

  Balneário Camboriú 

  Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal - Dezembro 2020 
Usuário: Daniel Niclevisk de Oliveira Gonçalves 

Data Nascimento: 25/01/2006 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

01/12/2020 a 18/12/2020 Nesta data a equipe clínica está realizando as devolutivas para as famílias referente 
aos atendimentos realizados durante o ano.  

02/12/2020 

ATENDIMENTO PRESENCIAL: Realizada escuta terapeuta. Conversamos sobre 
empatia, se colocar no lugar do outro. Trabalhamos autopercepção e autocontrole. 
Vídeo da Educadora de Artes enviado pela plataforma: Atividade: Cartão das 
Emoções. Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 
rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: Papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis de escrever, 
canetinha... Desenvolvimento: Criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 
uma mensagem diferente. Expressando através de seus sentimentos... Sem retorno 
da atividade proposta. 
 

09/12/2020 

ATENDIMENTO PRESENCIAL: Realizada escuta terapeuta. Daniel se encontra 
bastante comunicativo, com melhora das questões de autocuidado e higiene 
pessoal. Vídeo da Educadora de Artes enviado pela plataforma: Atividade: Cartão 
das Emoções. Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 
rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: Papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis de escrever, 
canetinha... Desenvolvimento: Criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 
uma mensagem diferente. Expressando através de seus sentimentos... Sem retorno 
da atividade proposta. 
 

16/12/2020 

ATENDIMENTO PRESENCIAL: Realizado fechamento/devolutiva dos 
atendimentos prenseciais neste ano. Abordado sobre o desenvolvimento do Daniel 
e a evolução conquistada. Orientado sobre férias e retorno da instituição/terapia. 
Vídeo enviado pela plataforma: Encerramento das atividades com vídeo 
comemorativo de Natal. Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 
um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, 
muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram 
conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas.  
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Objetivos 

Desenvolver a interação e a habilidade social, com foco na adequeção de falas e 
comportamentos. Promover a estimulação cognitiva. Desenvolver a autonomia e a 
independência. 
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AMA LITORAL SC 

  Associação de Pais e Amigos do Autista 

  Rua São Paulo, n° 470, Estados 

  Balneário Camboriú 

  Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal - Dezembro 2020 

Usuário: Nátaly Mayara Reicherdt 

Data Nascimento: 27/05/2002 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

01/12/2020 a 18/12/2020 Nesta data a equipe clínica está realizando as devolutivas para as famílias referente 
aos atendimentos realizados durante o ano.  

02/12/2020 

Vídeo da Educadora de artes enviado pela plataforma: Calendário de Fim de Ano. 
Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do Ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. 
Tolerar certas frustrações e ter paciência.  

Realizar esta atividade em família. PENDENTE 

09/12/2020 

Vídeo da Educadora de Artes enviado pela plataforma: Atividade: Cartão das 
Emoções. Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 
rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: Papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis de escrever, 
canetinha... Desenvolvimento: Criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 

uma mensagem diferente. Expressando através de seus sentimentos... PENDENTE 

16/12/2020 

Vídeo enviado pela plataforma: Encerramento das atividades com vídeo 
comemorativo de Natal. Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 
um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, 
muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram 
conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas.  

Objetivos 

Desenvolver a interação e a habilidade social, com foco na adequeção de falas e 
comportamentos. Promover a estimulação cognitiva. Desenvolver a autonomia e a 
independência. 
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____________________________________ 

Tamyres Mees Espindola 

Psicóloga AMA Litoral-SC 
 

 

 
  

 

AMA LITORAL SC 

  Associação de Pais e Amigos do Autista 

  Rua São Paulo, n° 470, Estados 

  Balneário Camboriú 

  Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal - Dezembro 2020 

Usuário: Vinicius Rodrigues Motta 

Data Nascimento: 27/08/2004 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

01/12/2020 a 18/12/2020 Nesta data a equipe clínica está realizando as devolutivas para as famílias referente 
aos atendimentos realizados durante o ano.  

02/12/2020 

Vídeo da Educadora de artes enviado pela plataforma: Calendário de Fim de Ano. 
Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do Ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. 
Tolerar certas frustrações e ter paciência.  

Realizar esta atividade em família. PENDENTE 

09/12/2020 

Vídeo da Educadora de Artes enviado pela plataforma: Atividade: Cartão das 
Emoções. Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 
rotina. Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: Papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter, lápis de escrever, 
canetinha... Desenvolvimento: Criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando 

uma mensagem diferente. Expressando através de seus sentimentos... PENDENTE 

16/12/2020 

Vídeo enviado pela plataforma: Encerramento das atividades com vídeo 
comemorativo de Natal. Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi 
um ano de grandes adaptações para todos onde tivemos que nos adaptar ao novo, 
muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção encerramos mais essa 
etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram 
conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas.  

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 

 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 

Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

RELATÓRIO MENSAL – DEZEMBRO/2020 

Terapeuta Ocupacional Tanise Gomes da Cruz 

 
 
Usuário (a): Alana Godoy Silveira 
Data Nascimento: 08/11/2006 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

01/12 a 
18/12 

Realizada com os pais/responsáveis dos usuários as devolutiva dos 
atendimentos clínicos  do ano de 2020. 

02/12 Enviada via plataforma a atividade: Calendário de Fim de Ano. 
Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do Ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. 
Tolerar certas frustrações e ter paciência.  
Realizar esta atividade em família. 
Materiais e desenvolvimento: Imagens enviadas em anexo. 
PENDENTE  

09/12 Enviada via plataforma a atividade: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 
rotina; Vivenciar emoções,  tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter , lápis de 
escrever, canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando uma 
mensagem diferente. Expressando através de seus sentimentos... 
PENDENTE 

16/02 Encerramento das atividades anuais via plataforma com vídeo 
comemorativo ao Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a 
todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVP’s. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Álvaro Felipe de Paula Silva  
Data Nascimento: 21/08/2014   
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

01/12 a 
18/12 

Realizada com os pais/responsáveis dos usuários as devolutivas dos 
atendimentos clínicos do ano de 2020. 

02/12 Enviada via plataforma a atividade: Origami de cachorro  
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal.  
Execução: no vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do 
cachorro e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e 
criar uma história para o seu cachorro. 
PENDENTE 

09/12 Enviada via plataforma a atividade: origami meu barquinho de papel 
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Atividade: no vídeo em anexo está o passo a passo de como fazer o 
origami do barquinho e após a criança deverá usar sua criatividade, 
imaginação e criar uma história com o seu barquinho de papel. Poderá 
utilizar uma bacia, recipiente com água para brincar e assim usar a 
imaginação e criar uma história. 
PENDENTE 

16/12 Encerramento das atividades anuais via plataforma com vídeo 
comemorativo ao Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a 
todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Amora Cecília Veit da Silva 
Data Nascimento: 02/12/2016 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

01/12 a 
18/12 

Realizada com os pais/responsáveis dos usuários as devolutivas dos 
atendimentos clínicos do ano de 2020. 

02/12 Enviada via plataforma a atividade: Origami de cachorro  
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal.  
Execução: no vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do 
cachorro e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e 
criar uma história para o seu cachorro. 
PENDENTE 

09/12 Enviada via plataforma a atividade: origami meu barquinho de papel 
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Atividade: no vídeo em anexo está o passo a passo de como fazer o 
origami do barquinho e após a criança deverá usar sua criatividade, 
imaginação e criar uma história com o seu barquinho de papel. Poderá 
utilizar uma bacia, recipiente com água para brincar e assim usar a 
imaginação e criar uma história. 
PENDENTE 

16/12 Encerramento das atividades anuais via plataforma com vídeo 
comemorativo ao Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a 
todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Andriel Henrique Cremonte Nantes 
Data Nascimento: 08/05/2017 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

01/12 a 
18/12 

Realizada com os pais/responsáveis dos usuários as devolutiva dos 
atendimentos clínicos  do ano de 2020. 

02/12 Enviada via plataforma a atividade: Origami de cachorro  
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal.  
Execução: no vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do 
cachorro e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e 
criar uma história para o seu cachorro. 
PENDENTE 

09/12 Enviada via plataforma a atividade: origami meu barquinho de papel 
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Atividade: no vídeo em anexo está o passo a passo de como fazer o 
origami do barquinho e após a criança deverá usar sua criatividade, 
imaginação e criar uma história com o seu barquinho de papel. Poderá 
utilizar uma bacia, recipiente com água para brincar e assim usar a 
imaginação e criar uma história. 
PENDENTE 

16/12 Encerramento das atividades anuais via plataforma com vídeo 
comemorativo ao Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a 
todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Anthony Moeller e Silva 
Data Nascimento: 03/04/2012 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

01/12 a 
18/12 

Realizada com os pais/responsáveis dos usuários as devolutivas dos 
atendimentos clínicos do ano de 2020. 

02/12 Enviada via plataforma a atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; Promover o gosto e habito 
pela leitura; Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; Promover 
momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje iremos realizar a atividade da história 
O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto, 
ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche.  
PENDENTE 

09/12 Enviada via plataforma a atividade: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; Coordenação motora fina e viso 
motora; Organização espacial.  
Materiais: uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta guache. 
Desenvolvimento: vamos realizar uma atividade de pareamento das 
cores, onde após confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. 
O usuário deverá pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito 
correspondente na caixa de ovo. 
PENDENTE 

16/12 Encerramento das atividades anuais via plataforma com vídeo 
comemorativo ao Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a 
todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 

 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 

Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Antonio Miguel Leal de Paula 
Data Nascimento: 28/06/2017 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

01/12 a 
18/12 

Realizada com os pais/responsáveis dos usuários as devolutivas dos 
atendimentos clínicos do ano de 2020. 

02/12 Enviada via plataforma a atividade: Origami de cachorro  
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal.  
Execução: no vídeo está o passo a passo de como fazer o origami do 
cachorro e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e 
criar uma história para o seu cachorro. 
PENDENTE 

09/12 Enviada via plataforma a atividade: origami meu barquinho de papel 
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Atividade: no vídeo em anexo está o passo a passo de como fazer o 
origami do barquinho e após a criança deverá usar sua criatividade, 
imaginação e criar uma história com o seu barquinho de papel. Poderá 
utilizar uma bacia, recipiente com água para brincar e assim usar a 
imaginação e criar uma história. 
PENDENTE 

16/12 Encerramento das atividades anuais via plataforma com vídeo 
comemorativo ao Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a 
todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 

 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 

Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Aradia Mazia Barreiros de Alexandri  
Data Nascimento: 04/03/2015 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

01/12 a 
18/12 

Realizada com os pais/responsáveis dos usuários as devolutivas dos 
atendimentos clínicos do ano de 2020. 

02/12 Enviada via plataforma a atividade: Origami de cachorro  
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal.  
Execução: no vídeo há o passo a passo de como fazer o origami do 
cachorro e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e 
criar uma história para o seu cachorro. 
PENDENTE 

09/12 Enviada via plataforma a atividade: origami meu barquinho de papel 
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Atividade: no vídeo em anexo está o passo a passo de como fazer o 
origami do barquinho e após a criança deverá usar sua criatividade, 
imaginação e criar uma história com o seu barquinho de papel. Poderá 
utilizar uma bacia, recipiente com água para brincar e assim usar a 
imaginação e criar uma história. 
PENDENTE 

16/12 Encerramento das atividades anuais via plataforma com vídeo 
comemorativo ao Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a 
todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 

 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 

Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Benjamim Tobia da Costa  
Data Nascimento: 01/08/2014 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

01/12 a 
18/12 

Realizada com os pais/responsáveis dos usuários as devolutivas dos 
atendimentos clínicos do ano de 2020. 

02/12 Enviada via plataforma a atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; Promover o gosto e habito 
pela leitura; Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; Promover 
momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da história 
O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto, 
ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche.  
PENDENTE 

09/12 Enviada via plataforma a atividade: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; Coordenação motora fina e viso 
motora; Organização espacial.  
Materiais: uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta guache. 
Desenvolvimento: vamos realizar uma atividade de pareamento das 
cores, onde após confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. 
O usuário deverá pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito 
correspondente na caixa de ovo. 
PENDENTE 

16/12 Encerramento das atividades anuais via plataforma com vídeo 
comemorativo ao Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a 
todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s.  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 

Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Brayan Henrique dos Santos 
Data Nascimento: 03/02/2017 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

01/12 a 
18/12 

Realizada com os pais/responsáveis dos usuários as devolutivas dos 
atendimentos clínicos do ano de 2020. 

02/12 Enviada via plataforma a atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; Promover o gosto e habito 
pela leitura; Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; Promover 
momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da história 
O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto, 
ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche.  
PENDENTE 

09/12 Enviada via plataforma a atividade: origami meu barquinho de papel 
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Atividade: no vídeo em anexo está o passo a passo de como fazer o 
origami do barquinho e após a criança deverá usar sua criatividade, 
imaginação e criar uma história com o seu barquinho de papel. Poderá 
utilizar uma bacia, recipiente com água para brincar e assim usar a 
imaginação e criar uma história. 
PENDENTE 

16/12 Encerramento das atividades anuais via plataforma com vídeo 
comemorativo ao Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a 
todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 

Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Cassiane Saula Ribeiro Perri 
Data Nascimento: 23/01/2009 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

01/12 a 
18/12 

Realizada com os pais/responsáveis dos usuários as devolutiva dos 
atendimentos clínicos do ano de 2020. 

02/12 Enviada via plataforma a atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; Promover o gosto e habito 
pela leitura; Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; Promover 
momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da história 
O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto, 
ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche.  
PENDENTE 

09/12 Enviada via plataforma a atividade: origami meu barquinho de papel 
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Atividade: no vídeo em anexo está o passo a passo de como fazer o 
origami do barquinho e após a criança deverá usar sua criatividade, 
imaginação e criar uma história com o seu barquinho de papel. Poderá 
utilizar uma bacia, recipiente com água para brincar e assim usar a 
imaginação e criar uma história. 
PENDENTE 

16/12 Encerramento das atividades anuais via plataforma com vídeo 
comemorativo ao Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a 
todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 

Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Daniel de Sena Nunes 
Data Nascimento: 12/07/2015 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

01/12 a 
18/12 

Realizada com os pais/responsáveis dos usuários as devolutivas dos 
atendimentos clínicos do ano de 2020. 

02/12 Enviada via plataforma a atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; Promover o gosto e habito 
pela leitura; Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; Promover 
momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da história 
O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto, 
ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche.  
REALIZADA 

09/12 Enviada via plataforma a atividade: origami meu barquinho de papel 
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Atividade: no vídeo em anexo está o passo a passo de como fazer o 
origami do barquinho e após a criança deverá usar sua criatividade, 
imaginação e criar uma história com o seu barquinho de papel. Poderá 
utilizar uma bacia, recipiente com água para brincar e assim usar a 
imaginação e criar uma história. 
PENDENTE 

16/12 Encerramento das atividades anuais via plataforma com vídeo 
comemorativo ao Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a 
todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 

Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Efraim Henrique dos Santos Pereira 
Data Nascimento: 07/06/2014 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

01/12 a 
18/12 

Realizada com os pais/responsáveis dos usuários as devolutivas dos 
atendimentos clínicos do ano de 2020. 

02/12 Enviada via plataforma a atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; Promover o gosto e habito 
pela leitura; Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; Promover 
momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da história 
O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto, 
ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche.  
PENDENTE 

09/12 Enviada via plataforma a atividade: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; Coordenação motora fina e viso 
motora; Organização espacial.  
Materiais: uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta guache. 
Desenvolvimento: vamos realizar uma atividade de pareamento das 
cores, onde após confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. 
O usuário deverá pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito 
correspondente na caixa de ovo. 
PENDENTE 

16/12 Encerramento das atividades anuais via plataforma com vídeo 
comemorativo ao Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a 
todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 

Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Eliezer Chaves Paes Landim Serapião 
Data Nascimento: 23/06/2016 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

01/12 a 
18/12 

Realizada com os pais/responsáveis dos usuários as devolutivas dos 
atendimentos clínicos do ano de 2020. 

02/12 Enviada via plataforma a atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; Promover o gosto e habito 
pela leitura; Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; Promover 
momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da história 
O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto, 
ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche.  
PENDENTE 

09/12 Enviada via plataforma a atividade: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; Coordenação motora fina e viso 
motora; Organização espacial.  
Materiais: uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta guache. 
Desenvolvimento: vamos realizar uma atividade de pareamento das 
cores, onde após confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. 
O usuário deverá pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito 
correspondente na caixa de ovo. 
PENDENTE 

16/12 Encerramento das atividades anuais via plataforma com vídeo 
comemorativo ao Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a 
todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 

  

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 

Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Erik Nathan da Silva 
Data Nascimento: 06/06/2012 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

01/12 a 
18/12 

Realizada com os pais/responsáveis dos usuários as devolutivas dos 
atendimentos clínicos do ano de 2020. 

02/12 Enviada via plataforma a atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; Promover o gosto e habito 
pela leitura; Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; Promover 
momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da história 
O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto, 
ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche.  
PENDENTE 

09/12 Enviada via plataforma a atividade: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; Coordenação motora fina e viso 
motora; Organização espacial.  
Materiais: uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta guache. 
Desenvolvimento: vamos realizar uma atividade de pareamento das 
cores, onde após confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. 
O usuário deverá pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito 
correspondente na caixa de ovo. 
PENDENTE 

16/12 Encerramento das atividades anuais via plataforma com vídeo 
comemorativo ao Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a 
todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 

Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Fernando Gabriel Sprote 
Data Nascimento: 16/02/2008 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

01/12 a 
18/12 

Realizada com os pais/responsáveis dos usuários as devolutivas dos 
atendimentos clínicos do ano de 2020. 

02/12 Enviada via plataforma a atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; Promover o gosto e habito 
pela leitura; Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; Promover 
momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da história 
O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto, 
ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche.  
PENDENTE 

09/12 Enviada via plataforma a atividade: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; Coordenação motora fina e viso 
motora; Organização espacial.  
Materiais: uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta guache. 
Desenvolvimento: vamos realizar uma atividade de pareamento das 
cores, onde após confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. 
O usuário deverá pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito 
correspondente na caixa de ovo. 
PENDENTE 

16/12 Encerramento das atividades anuais via plataforma com vídeo 
comemorativo ao Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a 
todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 

Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Gabriel Luiz Pereira Andrade 
Data Nascimento: 21/02/2015 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

01/12 a 
18/12 

Realizada com os pais/responsáveis dos usuários as devolutivas dos 
atendimentos clínicos do ano de 2020. 

02/12 Enviada via plataforma a atividade: Origami de cachorro  
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal.  
Execução: no vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do 
cachorro e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e 
criar uma história para o seu cachorro. 
PENDENTE 

09/12 Enviada via plataforma a atividade: origami meu barquinho de papel 
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Atividade: no vídeo em anexo está o passo a passo de como fazer o 
origami do barquinho e após a criança deverá usar sua criatividade, 
imaginação e criar uma história com o seu barquinho de papel. Poderá 
utilizar uma bacia, recipiente com água para brincar e assim usar a 
imaginação e criar uma história. 
PENDENTE 

16/12 Encerramento das atividades anuais via plataforma com vídeo 
comemorativo ao Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a 
todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 

Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Gabriel Zanchieta Borges  
Data Nascimento: 11 /12/2008 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

01/12 a 
18/12 

Realizada com os pais/responsáveis dos usuários as devolutiva dos 
atendimentos clínicos  do ano de 2020. 

02/12 Enviada via plataforma a atividade: Calendário de Fim de Ano. 
Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do Ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. 
Tolerar certas frustrações e ter paciência.  
Realizar esta atividade em família. 
Materiais e desenvolvimento: Imagens enviadas em anexo. 
PENDENTE  

09/12 Enviada via plataforma a atividade: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 
rotina; Vivenciar emoções,  tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter , lápis de 
escrever, canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando uma 
mensagem diferente. Expressando através de seus sentimentos... 
PENDENTE 

16/02 Encerramento das atividades anuais via plataforma com vídeo 
comemorativo ao Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a 
todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 

Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Gabriel Fernandes Prim  
Data Nascimento: 08/05/2016  
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

01/12 a 
18/12 

Realizada com os pais/responsáveis dos usuários as devolutivas dos 
atendimentos clínicos do ano de 2020. 

02/12 Enviada via plataforma a atividade: Origami de cachorro  
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal.  
Execução: no vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do 
cachorro e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e 
criar uma história para o seu cachorro. 
PENDENTE 

09/12 Enviada via plataforma a atividade: origami meu barquinho de papel 
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Atividade: no vídeo em anexo está o passo a passo de como fazer o 
origami do barquinho e após a criança deverá usar sua criatividade, 
imaginação e criar uma história com o seu barquinho de papel. Poderá 
utilizar uma bacia, recipiente com água para brincar e assim usar a 
imaginação e criar uma história. 
PENDENTE 

16/12 Encerramento das atividades anuais via plataforma com vídeo 
comemorativo ao Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a 
todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 

Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Gabriela Kreisch 
Data Nascimento: 28/03/1998 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

01/12 a 
18/12 

Realizada com os pais/responsáveis dos usuários as devolutiva dos 
atendimentos clínicos  do ano de 2020. 

02/12 Enviada via plataforma a atividade: Calendário de Fim de Ano. 
Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do Ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. 
Tolerar certas frustrações e ter paciência.  
Realizar esta atividade em família. 
Materiais e desenvolvimento: Imagens enviadas em anexo. 
PENDENTE  

09/12 Enviada via plataforma a atividade: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 
rotina; Vivenciar emoções,  tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter , lápis de 
escrever, canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando uma 
mensagem diferente. Expressando através de seus sentimentos... 
PENDENTE 

16/02 Encerramento das atividades anuais via plataforma com vídeo 
comemorativo ao Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a 
todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 

Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Guilherme Bonifácio Grisard  
Data Nascimento: 13/05/2006 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

01/12 a 
18/12 

Realizada com os pais/responsáveis dos usuários as devolutiva dos 
atendimentos clínicos  do ano de 2020. 

02/12 Enviada via plataforma a atividade: Calendário de Fim de Ano. 
Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do Ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. 
Tolerar certas frustrações e ter paciência.  
Realizar esta atividade em família. 
Materiais e desenvolvimento: Imagens enviadas em anexo. 
PENDENTE  

09/12 Enviada via plataforma a atividade: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 
rotina; Vivenciar emoções,  tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter , lápis de 
escrever, canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando uma 
mensagem diferente. Expressando através de seus sentimentos... 
PENDENTE 

16/02 Encerramento das atividades anuais via plataforma com vídeo 
comemorativo ao Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a 
todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 

Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Hector Augusto Pereira Machado  
Data Nascimento: 07/04/2010 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

01/12 a 
18/12 

Realizada com os pais/responsáveis dos usuários as devolutiva dos 
atendimentos clínicos  do ano de 2020. 

02/12 Enviada via plataforma a atividade: Calendário de Fim de Ano. 
Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do Ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. 
Tolerar certas frustrações e ter paciência.  
Realizar esta atividade em família. 
Materiais e desenvolvimento: Imagens enviadas em anexo. 
PENDENTE  

09/12 Enviada via plataforma a atividade: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 
rotina; Vivenciar emoções,  tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter , lápis de 
escrever, canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando uma 
mensagem diferente. Expressando através de seus sentimentos... 
PENDENTE 

16/02 Encerramento das atividades anuais via plataforma com vídeo 
comemorativo ao Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a 
todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 

Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Henrique Brillinger 
Data Nascimento: 22/09/2016 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

01/12 a 
18/12 

Realizada com os pais/responsáveis dos usuários as devolutivas dos 
atendimentos clínicos do ano de 2020. 

02/12 Enviada via plataforma a atividade: Origami de cachorro  
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal.  
Execução: no vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do 
cachorro e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e 
criar uma história para o seu cachorro. 
PENDENTE 

09/12 Enviada via plataforma a atividade: origami meu barquinho de papel 
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Atividade: no vídeo em anexo está o passo a passo de como fazer o 
origami do barquinho e após a criança deverá usar sua criatividade, 
imaginação e criar uma história com o seu barquinho de papel. Poderá 
utilizar uma bacia, recipiente com água para brincar e assim usar a 
imaginação e criar uma história. 
PENDENTE 

16/12 Encerramento das atividades anuais via plataforma com vídeo 
comemorativo ao Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a 
todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 

Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Isabella Couto 
Data Nascimento: 16/01/2008 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

01/12 a 
18/12 

Realizada com os pais/responsáveis dos usuários as devolutivas dos 
atendimentos clínicos do ano de 2020. 

02/12 Enviada via plataforma a atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; Promover o gosto e habito 
pela leitura; Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; Promover 
momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da história 
O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto, 
ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche.  
PENDENTE 

09/12 Enviada via plataforma a atividade: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; Coordenação motora fina e viso 
motora; Organização espacial.  
Materiais: uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta guache. 
Desenvolvimento: vamos realizar uma atividade de pareamento das 
cores, onde após confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. 
O usuário deverá pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito 
correspondente na caixa de ovo. 
PENDENTE 

16/12 Encerramento das atividades anuais via plataforma com vídeo 
comemorativo ao Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a 
todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 

Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Jean Fernando Oliveira Junior 
Data Nascimento: 27/05/2013 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

01/12 a 
18/12 

Realizada com os pais/responsáveis dos usuários as devolutivas dos 
atendimentos clínicos do ano de 2020. 

02/12 Enviada via plataforma a atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; Promover o gosto e habito 
pela leitura; Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; Promover 
momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da história 
O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto, 
ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche.  
PENDENTE 

09/12 Enviada via plataforma a atividade: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; Coordenação motora fina e viso 
motora; Organização espacial.  
Materiais: uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta guache. 
Desenvolvimento: vamos realizar uma atividade de pareamento das 
cores, onde após confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. 
O usuário deverá pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito 
correspondente na caixa de ovo. 
PENDENTE 

16/12 Encerramento das atividades anuais via plataforma com vídeo 
comemorativo ao Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a 
todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 

Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): João Batista Bronzatti Oliveira  
Data Nascimento: 30/05/2011 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

01/12 a 
18/12 

Realizada com os pais/responsáveis dos usuários as devolutivas dos 
atendimentos clínicos do ano de 2020. 

02/12 Enviada via plataforma a atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; Promover o gosto e habito 
pela leitura; Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; Promover 
momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da história 
O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto, 
ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche.  
PENDENTE 

09/12 Enviada via plataforma a atividade: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; Coordenação motora fina e viso 
motora; Organização espacial.  
Materiais: uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta guache. 
Desenvolvimento: vamos realizar uma atividade de pareamento das 
cores, onde após confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. 
O usuário deverá pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito 
correspondente na caixa de ovo. 
PENDENTE 

16/12 Encerramento das atividades anuais via plataforma com vídeo 
comemorativo ao Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a 
todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 

Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Joyce Manuela Pereira dos Santos 
Data Nascimento: 23/01/2008 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

01/12 a 
18/12 

Realizada com os pais/responsáveis dos usuários as devolutivas dos 
atendimentos clínicos do ano de 2020. 

02/12 Enviada via plataforma a atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; Promover o gosto e habito 
pela leitura; Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; Promover 
momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da história 
O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto, 
ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche.  
PENDENTE 

09/12 Enviada via plataforma a atividade: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; Coordenação motora fina e viso 
motora; Organização espacial.  
Materiais: uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta guache. 
Desenvolvimento: vamos realizar uma atividade de pareamento das 
cores, onde após confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. 
O usuário deverá pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito 
correspondente na caixa de ovo. 
PENDENTE 

16/12 Encerramento das atividades anuais via plataforma com vídeo 
comemorativo ao Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a 
todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 

Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Lauro Marcos Pipper Junior  
Data Nascimento: 06/11/2009 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

01/12 a 
18/12 

Realizada com os pais/responsáveis dos usuários as devolutiva dos 
atendimentos clínicos  do ano de 2020. 

02/12 Enviada via plataforma a atividade: Calendário de Fim de Ano. 
Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do Ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. 
Tolerar certas frustrações e ter paciência.  
Realizar esta atividade em família. 
Materiais e desenvolvimento: Imagens enviadas em anexo. 
PENDENTE  

09/12 Enviada via plataforma a atividade: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 
rotina; Vivenciar emoções,  tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter , lápis de 
escrever, canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando uma 
mensagem diferente. Expressando através de seus sentimentos... 
PENDENTE 

16/02 Encerramento das atividades anuais via plataforma com vídeo 
comemorativo ao Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a 
todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 

Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Lino Carlos Franzoi Junior 
Data Nascimento: 27/03/1990 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

01/12 a 
18/12 

Realizada com os pais/responsáveis dos usuários as devolutivas dos 
atendimentos clínicos do ano de 2020. 

02/12 Enviada via plataforma a atividade: Calendário de Fim de Ano. 
Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do Ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. 
Tolerar certas frustrações e ter paciência.  
Realizar esta atividade em família. 
Materiais e desenvolvimento: Imagens enviadas em anexo. 
PENDENTE  

09/12 Enviada via plataforma a atividade: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 
rotina; Vivenciar emoções,  tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter , lápis de 
escrever, canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando uma 
mensagem diferente. Expressando através de seus sentimentos... 
PENDENTE 

16/02 Encerramento das atividades anuais via plataforma com vídeo 
comemorativo ao Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a 
todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 

Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Liv Agatha Carvalho  
Data Nascimento: 19/06/2017  
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

01/12 a 
18/12 

Realizada com os pais/responsáveis dos usuários as devolutivas dos 
atendimentos clínicos do ano de 2020. 

02/12 Enviada via plataforma a atividade: Origami de cachorro  
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal.  
Execução: no vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do 
cachorro e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e 
criar uma história para o seu cachorro. 
PENDENTE 

09/12 Enviada via plataforma a atividade: origami meu barquinho de papel 
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Atividade: no vídeo em anexo está o passo a passo de como fazer o 
origami do barquinho e após a criança deverá usar sua criatividade, 
imaginação e criar uma história com o seu barquinho de papel. Poderá 
utilizar uma bacia, recipiente com água para brincar e assim usar a 
imaginação e criar uma história. 
PENDENTE 

16/12 Encerramento das atividades anuais via plataforma com vídeo 
comemorativo ao Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a 
todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 

Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Lorenzo Stein  
Data Nascimento: 05/06/2012 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

01/12 a 
18/12 

Realizada com os pais/responsáveis dos usuários as devolutivas dos 
atendimentos clínicos do ano de 2020. 

02/12 Enviada via plataforma a atividade: Origami de cachorro  
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal.  
Execução: no vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do 
cachorro e após a criança deverá usar sua criatividade, imaginação e 
criar uma história para o seu cachorro. 
PENDENTE 

09/12 Enviada via plataforma a atividade: origami meu barquinho de papel 
Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, desenvolver a 
coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. 
Atividade: no vídeo em anexo está o passo a passo de como fazer o 
origami do barquinho e após a criança deverá usar sua criatividade, 
imaginação e criar uma história com o seu barquinho de papel. Poderá 
utilizar uma bacia, recipiente com água para brincar e assim usar a 
imaginação e criar uma história. 
PENDENTE 

16/12 Encerramento das atividades anuais via plataforma com vídeo 
comemorativo ao Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a 
todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 

Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Lucas Norberto Campos 
Data Nascimento: 04/09/1998 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

01/12 a 
18/12 

Realizada com os pais/responsáveis dos usuários as devolutiva dos 
atendimentos clínicos  do ano de 2020. 

02/12 Enviada via plataforma a atividade: Calendário de Fim de Ano. 
Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do Ano. 
Fazer uma contagem regressiva até o Natal. 
Tolerar certas frustrações e ter paciência.  
Realizar esta atividade em família. 
Materiais e desenvolvimento: Imagens enviadas em anexo. 
PENDENTE  

09/12 Enviada via plataforma a atividade: Cartão das Emoções.  
Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua 
rotina; Vivenciar emoções,  tanto novas como já conhecidas. 
Materiais: papel sulfite, papéis coloridos, tesoura, cola, Glitter , lápis de 
escrever, canetinha... 
Desenvolvimento: criar seu próprio cartão de Fim de Ano, deixando uma 
mensagem diferente. Expressando através de seus sentimentos... 
PENDENTE 

16/02 Encerramento das atividades anuais via plataforma com vídeo 
comemorativo ao Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a 
todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 

Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Matheus Sturmer Amandio  
Data Nascimento: 06/01/2015 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

01/12 a 
18/12 

Realizada com os pais/responsáveis dos usuários as devolutivas dos 
atendimentos clínicos do ano de 2020. 

02/12 Enviada via plataforma a atividade: O sanduíche da Maricota 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; Promover o gosto e habito 
pela leitura; Estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; Promover 
momentos de interação entre educando e família.  
Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da história 
O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto, 
ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche.  
PENDENTE 

09/12 Enviada via plataforma a atividade: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; Coordenação motora fina e viso 
motora; Organização espacial.  
Materiais: uma caixa de ovo, palitos de picolé e tinta guache. 
Desenvolvimento: vamos realizar uma atividade de pareamento das 
cores, onde após confeccionar o material iremos iniciar nossa atividade. 
O usuário deverá pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito 
correspondente na caixa de ovo. 
PENDENTE 

16/12 Encerramento das atividades anuais via plataforma com vídeo 
comemorativo ao Natal. 
Através desse vídeo, buscamos resgatar o espírito de Natal, 
agradecendo as famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano 
diferenciado, foi um ano de grandes adaptações para todos onde 
tivemos que nos adaptar ao novo, muitos desafios foram vencidos e 
hoje com grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a 
todos o envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. 
Desejamos boas festas e que o próximo ano seja muito abençoado e 
repleto de conquistas positivas. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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_______________________________________ 

Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

RELATORIO MENSAL - DEZEMBRO 2020 
Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

 

AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Edie Lourenço Carvalho 
Data Nascimento: 20/02/2009 
Dezembro 2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago Guedes Pires 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: Calendário de Fim de Ano. 
Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do Ano. Fazer uma 
contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas frustrações e ter paciência. Realizar 
esta atividade em família. PENDENTE 

09/12/20 Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua rotina. 
Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as famílias 
pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de grandes 
adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com grande emoção 
encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o envolvimento, parceria e 
dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e que o próximo ano seja 
muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

  

  

  

  

  

Objetivo  Socialização e interação. 
Desenvolvimento motor primário. 
Lateralidade e noção espacial. 
Perda de massa corporal. 
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_______________________________________ 

Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Lorenzo Stein 
Data Nascimento: 05/06/2011 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico -Thiago Guedes Pires 

 

 

Data   

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: O sanduiche da Maricota. 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família. Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos 
realizar a atividade da história. O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link 
enviado junto ,ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE 

09/12/20 Envio de vídeo: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso motora; 
organização espacial. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito na 
caixa de ovo. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas e 
que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo  Socialização e interação. 
Desenvolvimento motor primário. 
Lateralidade e noção espacial 
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_______________________________________ 

Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Atividade mensal   

Usuário: Felipe Felix 
Nascimento: 17/07/2014 
Mês: Dezembro/2020 

 Educação Física- Thiago Guedes Pires 

 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: O sanduiche da Maricota.Objetivos: Estimular a atenção 
sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; estimular a imaginação, 
ampliar sequência lógica; promover momentos de interação entre educando e 
família. Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos realizar a atividade da história. O 
sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link enviado junto ,ouvir a história e 
em seguida preparar um delicioso sanduíche. PENDENTE 

09/12/20 Envio de vídeo: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso motora; 
organização espacial. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito 
na caixa de ovo. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

  

  

  

  

  

Objetivo Coordenação motora. 
Socialização e interação. 
Desenvolvimento psicomotor. 
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_______________________________________ 

Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Atividade mensal   

Usuário: Benjamim Tobias Da Costa 
Nascimento: 01/08/2014 
Mês: Dezembro/2020 

 Educação Física- Thiago Guedes Pires 

 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: O sanduiche da Maricota. 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família. Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos 
realizar a atividade da história. O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o 
link enviado junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE 

09/12/20 Envio de vídeo: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso motora; 
organização espacial. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito 
na caixa de ovo. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

  

  

  

  

  

Objetivos 
 

Desenvolvimento motor geral. 
Melhora na coordenação e atenção. 
Socialização e aceitação de regras. 
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_______________________________________ 

Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Atividade mensal   

Usuário: Gabriel Luiz Pereira Andrade 
Nascimento: 21/02/2015 
Mês: Dezembro/2020 

 Educação Física- Thiago Guedes Pires 

 

 

Data  

01/12 à 18/12 Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Atividade: origami do cachorro Objetivos: estimular a criatividade, a 
concentração, desenvolver a coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. Atividade: no vídeo 
explico passo a passo de como fazer o origami do cachorro e após a criança deverá 
usar sua criatividade, imaginação e criar uma história para o seu cachorro. 
PENDENTE 

09/12/20 Atividade: origami meu barquinho de papel Objetivos: estimular a criatividade, a 
concentração, desenvolver a coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. Desenvolvimento: 
no vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do barquinho e após a 
criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma história com o seu 
barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, recipiente com água para brincar 
e assim usar a imaginação e criar uma história. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

  

  

  

  

  

Objetivo Socialização e interação. 
Desenvolvimento motor primário. 
Lateralidade e noção espacial. 
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_______________________________________ 

Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Atividade mensal   

Usuário: Matheus Sturmer Amandio 
Nascimento: 06/01/2015 
Mês: Dezembro/2020 

 Educação Física- Thiago Guedes Pires 

 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: O sanduiche da Maricota. 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família. Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos 
realizar a atividade da história. O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o 
link enviado junto ,ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE 

09/12/20 Envio de vídeo: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso motora; 
organização espacial. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito 
na caixa de ovo. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

  

Objetivos 
 

Socialização e interação. 
Desenvolvimento motor geral. 
Lateralidade e noção espacial. 
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_______________________________________ 

Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Atividade mensal   

Usuário: Pedro Yohan Biscaia 
Nascimento: 24/11/2014 
Mês: Dezembro/2020 

 Educação Física- Thiago Guedes Pires 

 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: O sanduiche da Maricota. 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família. Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos 
realizar a atividade da história. O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o 
link enviado junto ,ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE 

09/12/20 Envio de vídeo: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso motora; 
organização espacial. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito 
na caixa de ovo. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

  

  

  

  

  

  

Objetivos 
 

Em avaliação. 
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_______________________________________ 

Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Atividade mensal   

Usuário: Victor Hugo Vaz 
Nascimento: 10/08/2010 
Mês: Dezembro/2020 

 Educação Física- Thiago Guedes Pires 

 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: O sanduiche da Maricota. 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família. Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos 
realizar a atividade da história. O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o 
link enviado junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE 

09/12/20 Envio de vídeo: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso motora; 
organização espacial. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito 
na caixa de ovo. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivos 
 

Coordenação motora. 
Socialização e interação. 
Desenvolvimento psicomotor. 
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_______________________________________ 

Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Davi Costa Rocha 
Data Nascimento: 23/06/2015 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico -Thiago Guedes Pires 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: O sanduiche da Maricota. 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família. Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos 
realizar a atividade da história. O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o link 
enviado junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE 

09/12/20 Envio de vídeo: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso motora; 
organização espacial. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito 
na caixa de ovo. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

  

  

  

  

  

Objetivos 
 

Socialização e interação. 
Desenvolvimento motor geral. 
Atenção e noção espacial. 
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_______________________________________ 

Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 

Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Alana Godoy 
Data: 08/11/2006 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico -Thiago Guedes Pires 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: Calendário de Fim de Ano.Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro 
até a chegada do fim do Ano. Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar 
certas frustrações e ter paciência. Realizar esta atividade em família. PENDENTE 

09/12/20 Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua rotina. 
Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

  

  

  

  

  

  

Objetivo 
 

Melhora no condicionamento físico e capacidade motora geral. 
Controle do estresse e da ansiedade através da prática de exercícios. 
Avanço nas questões de relacionamento interpessoal e social. 
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_______________________________________ 

Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Paulo Alfredo Watanuki Vasconcellos  
Data Nascimento: 24/01/2009 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico -Thiago Guedes Pires 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: Calendário de Fim de Ano.Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro 
até a chegada do fim do Ano. Fazer uma contagem regressiva até o Natal. Tolerar 
certas frustrações e ter paciência. Realizar esta atividade em família. PENDENTE 

09/12/20 Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua rotina. 
Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

  

  

  

  

  

Objetivos 
 

Interação e socialização. 
Desenvolvimento motor geral. 
Lateralidade e noção espacial. 
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_______________________________________ 

Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Atividade mensal   

Usuário: Cassiane Saula Ribeiro Perri 
Nascimento: 23/01/2012* 
Mês: Dezembro/2020 

 Educação Física- Thiago Guedes Pires 

 

 

Data  

01/12 à 18/12 Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: O sanduiche da Maricota. 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela 
leitura; estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos 
de interação entre educando e família. Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos 
realizar a atividade da história. O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o 
link enviado junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE 

09/12/20 Envio de vídeo: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso motora; 
organização espacial. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito 
na caixa de ovo. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas 
festas e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas 
positivas. 

  

  

  

  

  

Objetivo Em avaliação. 
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_______________________________________ 

Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Andriel Henrique Cremonti Nantes Rodrigues 
Data Nascimento: 08/05/2017 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago Guedes Pires 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Atividade: origami do cachorro Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, 
desenvolver a coordenação motora fina e a oralidade. Material/estratégia: papel 
sulfite, folha de revista ou jornal. Atividade: no vídeo explico passo a passo de como 
fazer o origami do cachorro e após a criança deverá usar sua criatividade, 
imaginação e criar uma história para o seu cachorro. PENDENTE 

09/12/20 Atividade: origami meu barquinho de papel Objetivos: estimular a criatividade, a 
concentração, desenvolver a coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. Desenvolvimento: no 
vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do barquinho e após a 
criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma história com o seu 
barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, recipiente com água para brincar 
e assim usar a imaginação e criar uma história. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

  

  

  

  

  

  

Objetivo 
 

Interação e socialização. 
Desenvolvimento motor e coordenação geral. 
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_______________________________________ 

Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Sofia Taborda Do Amaral 
Data Nascimento:  22/10/2009 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico -Thiago Guedes Pires 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: O sanduiche da Maricota. 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família. Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos 
realizar a atividade da história. O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o 
link enviado junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE 

09/12/20 Envio de vídeo: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso motora; 
organização espacial. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito 
na caixa de ovo. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

  

Objetivo 
 
 

Desenvolvimento motor geral. 
Interação pessoal 
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_______________________________________ 

Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Bernardo Ray Portnoi 
Data Nascimento:  06/05/2007 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico -Thiago Guedes Pires 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: Calendário de Fim de Ano. 
Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do Ano. Fazer uma 
contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas frustrações e ter paciência. Realizar 
esta atividade em família. PENDENTE 

09/12/20 Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua rotina. 
Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

  

  

  

  

  

  

 
 

Interação e socialização. 
Desenvolvimento motor geral. 
Lateralidade e noção espacial. 
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_______________________________________ 

Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Amora Cecília Veit Da Silva 
Data Nascimento:  02/12/2016 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago Guedes Pires 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: O sanduiche da Maricota. 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família. Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos 
realizar a atividade da história. O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o 
link enviado junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE 

09/12/20 Envio de vídeo: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso motora; 
organização espacial. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito 
na caixa de ovo. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

  

  

  

  

  

  

Objetivo Em avaliação. 
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_______________________________________ 

Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Emanuel Gonçalves Buzzo 
Data Nascimento:  03/02/2012 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago Guedes Pires 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: Calendário de Fim de Ano. 
Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do Ano. Fazer uma 
contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas frustrações e ter paciência. Realizar 
esta atividade em família. PENDENTE 

09/12/20 Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua rotina. 
Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

  

  

  

  

  

  

 em avaliação. 
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_______________________________________ 

Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Henrique Brillinger 
Data Nascimento: 22/09/2016 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Atividade: origami do cachorro Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, 
desenvolver a coordenação motora fina e a oralidade. Material/estratégia: papel 
sulfite, folha de revista ou jornal. Atividade: no vídeo explico passo a passo de como 
fazer o origami do cachorro e após a criança deverá usar sua criatividade, 
imaginação e criar uma história para o seu cachorro. PENDENTE 

09/12/20 Atividade: origami meu barquinho de papel Objetivos: estimular a criatividade, a 
concentração, desenvolver a coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. Desenvolvimento: no 
vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do barquinho e após a 
criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma história com o seu 
barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, recipiente com água para brincar 
e assim usar a imaginação e criar uma história. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

  

  

  

  

  

  

 Interação e socialização. 
Desenvolvimento motor geral. 
Lateralidade e noção espacial 
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_______________________________________ 

Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Noah Sosa Matos 
Data Nascimento:  28/07/2015 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago Guedes Pires 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Atividade: origami do cachorro Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, 
desenvolver a coordenação motora fina e a oralidade. Material/estratégia: papel 
sulfite, folha de revista ou jornal. Atividade: no vídeo explico passo a passo de como 
fazer o origami do cachorro e após a criança deverá usar sua criatividade, 
imaginação e criar uma história para o seu cachorro. PENDENTE 

09/12/20 Atividade: origami meu barquinho de papel Objetivos: estimular a criatividade, a 
concentração, desenvolver a coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. Desenvolvimento: no 
vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do barquinho e após a 
criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma história com o seu 
barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, recipiente com água para brincar 
e assim usar a imaginação e criar uma história. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas.  

  

  

  

  

  

  

Objetivo Interação e socialização. 
Desenvolvimento motor geral. 
Lateralidade e noção espacial. 
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Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Antônio Miguel Leal França De Paula 
Data Nascimento:  28/06/2017 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago Guedes Pires 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Atividade: origami do cachorro Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, 
desenvolver a coordenação motora fina e a oralidade. Material/estratégia: papel 
sulfite, folha de revista ou jornal. Atividade: no vídeo explico passo a passo de como 
fazer o origami do cachorro e após a criança deverá usar sua criatividade, 
imaginação e criar uma história para o seu cachorro. PENDENTE 

09/12/20 Atividade: origami meu barquinho de papel Objetivos: estimular a criatividade, a 
concentração, desenvolver a coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. Desenvolvimento: no 
vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do barquinho e após a 
criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma história com o seu 
barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, recipiente com água para brincar 
e assim usar a imaginação e criar uma história. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

  

  

  

Objetivo Interação e socialização. 
Desenvolvimento motor geral. 
Lateralidade e noção espacial. 
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Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Lucas Eduardo Vargas Dornelles 
Data Nascimento:  04/05/2015 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago Guedes Pires 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: Calendário de Fim de Ano. 
Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do Ano. Fazer uma 
contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas frustrações e ter paciência. Realizar 
esta atividade em família. PENDENTE 

09/12/20 Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua rotina. 
Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

  

  

  

  

  

  

 Interação e socialização. 
Desenvolvimento motor geral. 
Lateralidade e noção espacial. 
Diminuição de massa corporal. 

 

  

 

Terça-feira vespertino 
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Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Daniel De Sena Nunes 
Data Nascimento:  12/07/2015 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: O sanduiche da Maricota. 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família. Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos 
realizar a atividade da história. O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o 
link enviado junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE 

09/12/20 Envio de vídeo: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso motora; 
organização espacial. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito 
na caixa de ovo. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

  

  

  

 
objetivo 

Socialização e interação. 
Desenvolvimento motor primário. 
Lateralidade e noção espacial 

 

 

662 / 700



 

 

 

 

_______________________________________ 

Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Brayan Henrique Dos Santos 
Data Nascimento:  03/02/2017 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Atividade: origami do cachorro Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, 
desenvolver a coordenação motora fina e a oralidade. Material/estratégia: papel 
sulfite, folha de revista ou jornal. Atividade: no vídeo explico passo a passo de como 
fazer o origami do cachorro e após a criança deverá usar sua criatividade, 
imaginação e criar uma história para o seu cachorro. PENDENTE 

09/12/20 Atividade: origami meu barquinho de papel Objetivos: estimular a criatividade, a 
concentração, desenvolver a coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. Desenvolvimento: no 
vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do barquinho e após a 
criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma história com o seu 
barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, recipiente com água para brincar 
e assim usar a imaginação e criar uma história. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

  

  

  

  

  

  

  

Objetivo Interação e socialização. 
Desenvolvimento motor geral. 
Lateralidade e noção espacial. 

 

663 / 700



 

 

 

 

_______________________________________ 

Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: Efraim Henrique Dos Santos Pereira 
Data Nascimento:  07/06/2014 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: O sanduiche da Maricota. 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família. Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos 
realizar a atividade da história. O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o 
link enviado junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE 

09/12/20 Envio de vídeo: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso motora; 
organização espacial. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito 
na caixa de ovo. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

 Interação e socialização. 
Desenvolvimento motor geral. 
Lateralidade e noção espacial. 
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Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Paulo Henrique Klock  Arruda 
Data Nascimento:  30/07/2013 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: O sanduiche da Maricota. 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família. Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos 
realizar a atividade da história. O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o 
link enviado junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE 

09/12/20 Envio de vídeo: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso motora; 
organização espacial. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito 
na caixa de ovo. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

  

  

  

  

  

  

Objetivo Interação e socialização. 
Desenvolvimento motor geral. 
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Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

Lateralidade e noção espacial. 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Paciente: Davi Beuting Severo 
Data Nascimento: 03/08/2011 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: Calendário de Fim de Ano. 
Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do Ano. Fazer uma 
contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas frustrações e ter paciência. Realizar 
esta atividade em família. PENDENTE 

09/12/20 Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua rotina. 
Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

  

  

  

  

  

  

Objetivo Interação e socialização. 
Desenvolvimento motor geral. 
Lateralidade e noção espacial. 
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Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Joaquim De Almeida Nunes 
Data Nascimento: 31/12/2014 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: O sanduiche da Maricota. 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família. Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos 
realizar a atividade da história. O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o 
link enviado junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE 

09/12/20 Envio de vídeo: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso motora; 
organização espacial. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito 
na caixa de ovo. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

  

  

Objetivo Melhora na interação social. 
Aprimorar o equilíbrio e a coordenação motora. 
Atenção e compreensão das demandas. 
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Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Liv Agatha Carvalho 
Data Nascimento:  19/06/2017 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Atividade: origami do cachorro Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, 
desenvolver a coordenação motora fina e a oralidade. Material/estratégia: papel 
sulfite, folha de revista ou jornal. Atividade: no vídeo explico passo a passo de como 
fazer o origami do cachorro e após a criança deverá usar sua criatividade, 
imaginação e criar uma história para o seu cachorro. PENDENTE 

09/12/20 Atividade: origami meu barquinho de papel Objetivos: estimular a criatividade, a 
concentração, desenvolver a coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. Desenvolvimento: no 
vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do barquinho e após a 
criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma história com o seu 
barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, recipiente com água para brincar 
e assim usar a imaginação e criar uma história. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

  

  

  

  

  

  

Objetivo Melhora na atenção compartilhada e socialização. 
Aprimorar o equilíbrio e a coordenação motora. 
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Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário:  Thiago De Castro Moreira Da Silva 
Data Nascimento: 27/08/2012 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: O sanduiche da Maricota. 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família. Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos 
realizar a atividade da história. O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o 
link enviado junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE 

09/12/20 Envio de vídeo: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso motora; 
organização espacial. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito 
na caixa de ovo. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

 Melhora na resposta motora as atividades. 
Melhora na independência geral. 
Reforço muscular equilíbrio e tônus. 
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Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Miguel  Antônio Santo Sanches  
Data Nascimento: 27/10/2012 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: O sanduiche da Maricota. 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família. Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos 
realizar a atividade da história. O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o 
link enviado junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE 

09/12/20 Envio de vídeo: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso motora; 
organização espacial. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito 
na caixa de ovo. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

  

  

  

  

  

Objetivo  Melhora na interação social. 
Foco na atenção compartilhada e coordenação motora. 
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Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário: Aiken Arthur Ribeiro Novaes  
Data Nascimento: 10/11/2013 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Thiago Guedes Pires 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: O sanduiche da Maricota. 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família. Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos 
realizar a atividade da história. O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o 
link enviado junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE 

09/12/20 Envio de vídeo: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso motora; 
organização espacial. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito 
na caixa de ovo. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

  

  

  

  

  

objetivo Socialização e interação. 
Desenvolvimento motor primário. 
Lateralidade e noção espacial 
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Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Gabriel Fernandes Prim 
Data Nascimento:  08/05/2016 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Atividade: origami do cachorro Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, 
desenvolver a coordenação motora fina e a oralidade. Material/estratégia: papel 
sulfite, folha de revista ou jornal. Atividade: no vídeo explico passo a passo de como 
fazer o origami do cachorro e após a criança deverá usar sua criatividade, 
imaginação e criar uma história para o seu cachorro. PENDENTE 

09/12/20 Atividade: origami meu barquinho de papel Objetivos: estimular a criatividade, a 
concentração, desenvolver a coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. Desenvolvimento: no 
vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do barquinho e após a 
criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma história com o seu 
barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, recipiente com água para brincar 
e assim usar a imaginação e criar uma história. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

  

  

  

  

  

  

Objetivo Melhora na interação interpessoal e atenção compartilhada. 
Melhora na intenção comunicativa. 
Lateralidade e equilíbrio bem como coordenação motora. 
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Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Adriel Goulart 
Data Nascimento:  10/05/2013 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: O sanduiche da Maricota. 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família. Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos 
realizar a atividade da história. O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o 
link enviado junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE 

09/12/20 Envio de vídeo: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso motora; 
organização espacial. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito 
na caixa de ovo. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo Socialização e interação. 
Desenvolvimento motor primário. 
Lateralidade e noção espacial. 
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Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Álvaro Felipe De Paula Da Silva  
Data Nascimento:  21/08/2014 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Atividade: origami do cachorro Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, 
desenvolver a coordenação motora fina e a oralidade. Material/estratégia: papel 
sulfite, folha de revista ou jornal. Atividade: no vídeo explico passo a passo de como 
fazer o origami do cachorro e após a criança deverá usar sua criatividade, 
imaginação e criar uma história para o seu cachorro. PENDENTE 

09/12/20 Atividade: origami meu barquinho de papel Objetivos: estimular a criatividade, a 
concentração, desenvolver a coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. Desenvolvimento: no 
vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do barquinho e após a 
criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma história com o seu 
barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, recipiente com água para brincar 
e assim usar a imaginação e criar uma história. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

  

  

  

  

  

Objetivo  Melhora no relacionamento interpessoal. 
Controle do estresse e ansiedade. 
Melhora na atenção e desenvolvimento motor geral. 
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Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário: João Batista Bronzatti Oliveira 
Data Nascimento: 05/09/2012 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educação Física Thiago Guedes Pires 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: O sanduiche da Maricota. 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família. Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos 
realizar a atividade da história. O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o 
link enviado junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE 

09/12/20 Envio de vídeo: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso motora; 
organização espacial. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito 
na caixa de ovo. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

  

  

  

  

  

  

Objetivo  Desenvolvimento físico e motor. 

Melhora na interação social. 

Criação de hábitos mais saudáveis, bem como perda de massa corporal. 
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Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Atividade mensal   

Usuário: Lauro Marcos Pipper Junior 
Nascimento: 16/11/2009 
Mês: Dezembro/2020 

 Educação Física- Thiago Guedes Pires 

 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: Calendário de Fim de Ano. 
Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do Ano. Fazer uma 
contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas frustrações e ter paciência. Realizar 
esta atividade em família. PENDENTE 

09/12/20 Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua rotina. 
Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

  

  

  

  

  

objetivo Socialização e interação. 
Desenvolvimento motor primário. 
Lateralidade e noção espacial 

 

 

676 / 700



 

 

 

 

_______________________________________ 

Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Diogo Couvodos Casa 
Data Nascimento:  15/12/2011 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago Guedes Pires 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: O sanduiche da Maricota. 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família. Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos 
realizar a atividade da história. O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o 
link enviado junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE 

09/12/20 Envio de vídeo: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso motora; 
organização espacial. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito 
na caixa de ovo. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

  

  

  

  

  

  

Objetivo Melhora na interação social e atenção compartilhada. 
Reforço no comportamental e aceitação de regras. 
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Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

Reforço muscular e atenção a coordenação motora. 
 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Guilherme Bonifácio Grisard 
Data Nascimento:  13/05/2006 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago Guedes Pires 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: Calendário de Fim de Ano. 
Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do Ano. Fazer uma 
contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas frustrações e ter paciência. Realizar 
esta atividade em família. PENDENTE 

09/12/20 Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua rotina. 
Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

  

  

  

  

  

Objetivo  Interação social e convívio familiar. 
Coordenação motora e espacial. 
Reforço muscular e adaptação física 
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Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Hector Augusto Ferreira Machado 
Data Nascimento:  07/04/2010 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago Guedes Pires 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: Calendário de Fim de Ano. 
Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do Ano. Fazer uma 
contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas frustrações e ter paciência. Realizar 
esta atividade em família. PENDENTE 

09/12/20 Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua rotina. 
Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

  

  

  

  

  

 Interação social e controle da ansiedade. 
Coordenação e fortalecimento muscular. 
Iniciação desportiva. 
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_______________________________________ 

Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Samuel Da Silva 
Data Nascimento:  05/12/2014 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago Guedes Pires 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: O sanduiche da Maricota. 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família. Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos 
realizar a atividade da história. O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o 
link enviado junto, ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE 

09/12/20 Envio de vídeo: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso motora; 
organização espacial. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito 
na caixa de ovo. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

  

  

  

  

  

  

Objetivo Atenção compartilhada e noção espacial. 
Fortalecimento e coordenação motora 
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_______________________________________ 

Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: D’alessandro Dias Minuto 
Data Nascimento:  20/04/2010 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago Guedes Pires 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: O sanduiche da Maricota. 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família. Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos 
realizar a atividade da história. O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o 
link enviado junto,ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE 

09/12/20 Envio de vídeo: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso motora; 
organização espacial. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito 
na caixa de ovo. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 
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_______________________________________ 

Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

Objetivo Em avaliação. 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Miguel Fernando Ferraz 
Data Nascimento:  01/09/2015 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago Guedes Pires 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: O sanduiche da Maricota. 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família. Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos 
realizar a atividade da história. O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o 
link enviado junto,ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE 

09/12/20 Envio de vídeo: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso motora; 
organização espacial. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito 
na caixa de ovo. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

Objetivo  Socialização e interação. 
Desenvolvimento motor primário. 
Lateralidade e noção espacial 
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_______________________________________ 

Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário: Leonardo Teilor Cardozo Martins 
Data Nascimento: 20/01/2017  
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago Guedes Pires 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Atividade: origami do cachorro Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, 
desenvolver a coordenação motora fina e a oralidade. Material/estratégia: papel 
sulfite, folha de revista ou jornal. Atividade: no vídeo explico passo a passo de como 
fazer o origami do cachorro e após a criança deverá usar sua criatividade, 
imaginação e criar uma história para o seu cachorro. PENDENTE 

09/12/20 Atividade: origami meu barquinho de papel Objetivos: estimular a criatividade, a 
concentração, desenvolver a coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. Desenvolvimento: no 
vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do barquinho e após a 
criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma história com o seu 
barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, recipiente com água para brincar 
e assim usar a imaginação e criar uma história. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

  

  

  

  

  

Objetivo  Coordenação motora. 
Socialização e interação. 
Desenvolvimento psicomotor 
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_______________________________________ 

Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Atividade mensal   

Usuário: Elieser Serapião 
Nascimento: 17/07/2014* 
Mês: Dezembro/2020 

 Educação Física- Thiago Guedes Pires 

 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Atividade: origami do cachorro Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, 
desenvolver a coordenação motora fina e a oralidade. Material/estratégia: papel 
sulfite, folha de revista ou jornal. Atividade: no vídeo explico passo a passo de como 
fazer o origami do cachorro e após a criança deverá usar sua criatividade, 
imaginação e criar uma história para o seu cachorro. PENDENTE 

09/12/20 Atividade: origami meu barquinho de papel Objetivos: estimular a criatividade, a 
concentração, desenvolver a coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. Desenvolvimento: no 
vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do barquinho e após a 
criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma história com o seu 
barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, recipiente com água para brincar 
e assim usar a imaginação e criar uma história PENDENTE. 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

  

  

  

  

  

 Coordenação motora. 
Socialização e interação. 
Desenvolvimento psicomotor. 
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Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário: Igor Dos Santos Migliorini 
Data Nascimento: 09/06/2003 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: Calendário de Fim de Ano. 
Objetivos: Celebrar os dias de Dezembro até a chegada do fim do Ano. Fazer uma 
contagem regressiva até o Natal. Tolerar certas frustrações e ter paciência. Realizar 
esta atividade em família. PENDENTE 

09/12/20 Objetivos: Reconhecer e administrar as emoções vivenciadas em sua rotina. 
Vivenciar emoções, tanto novas como já conhecidas. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

  

  

  

  

  

Objetivo  Socialização e interação interpessoal. 
Melhora postural e fortalecimento muscular. 
Coordenação motora e espacial 
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Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Atividade mensal   

Usuário: Arthur José Cavalheiro Bertolo 
Nascimento: 17/07/2017* 
Mês: Dezembro/2020 

 Educação Física- Thiago Guedes Pires 

 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Atividade: origami do cachorro Objetivos: estimular a criatividade, a concentração, 
desenvolver a coordenação motora fina e a oralidade. Material/estratégia: papel 
sulfite, folha de revista ou jornal. Atividade: no vídeo explico passo a passo de como 
fazer o origami do cachorro e após a criança deverá usar sua criatividade, 
imaginação e criar uma história para o seu cachorro. PENDENTE 

09/12/20 Atividade: origami meu barquinho de papel Objetivos: estimular a criatividade, a 
concentração, desenvolver a coordenação motora fina e a oralidade. 
Material/estratégia: papel sulfite, folha de revista ou jornal. Desenvolvimento: no 
vídeo explico passo a passo de como fazer o origami do barquinho e após a 
criança deverá usar sua criatividade, imaginação e criar uma história com o seu 
barquinho de papel. Poderá utilizar uma bacia, recipiente com água para brincar e 
assim usar a imaginação e criar uma história. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

  

  

  

  

  

  

  

Objetivo  Coordenação motora. 
Socialização e interação. 
Desenvolvimento psicomotor. 
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Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Jean Fernando De Oliveira Junior 
Data Nascimento:  27/05/2013 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: O sanduiche da Maricota. 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família. Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos 
realizar a atividade da história. O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o 
link enviado junto,ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE 

09/12/20 Envio de vídeo: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso motora; 
organização espacial. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito 
na caixa de ovo. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

  

  

Objetivo  Promover uma melhor interação pessoal. 
Melhorar a intenção comunicativa. 
Fortalecimento muscular e coordenativo. 
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Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: Martina Machado Heneberg 
Data Nascimento:  26/09/2013 
Mês: Dezembro/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

Data  

01/12 à 
18/12 

Período destinado a apresentação das devolutivas anuais aos responsáveis, 
referentes aos atendimentos realizados no ano de 2020.  

02/12/20 Envio de vídeo: O sanduiche da Maricota. 
Objetivos: Estimular a atenção sustentada; promover o gosto e habito pela leitura; 
estimular a imaginação, ampliar sequência lógica; promover momentos de 
interação entre educando e família. Desenvolvimento: No dia de hoje, iremos 
realizar a atividade da história. O sanduíche da Maricota, onde vamos acessar o 
link enviado junto,ouvir a história e em seguida preparar um delicioso sanduíche. 
PENDENTE 

09/12/20 Envio de vídeo: Pareamento das cores com palitos. 
Objetivos: Reconhecimento das cores; coordenação motora fina e viso motora; 
organização espacial. Desenvolvimento: No dia de hoje vamos realizar uma 
atividade de pareamento das cores, onde vamos precisar de uma caixa de ovo, 
palitos de picolé e tinta guache. Após confeccionar o material iremos iniciar nossa 
atividade. O educando deve pegar um palito e realizar o encaixe na cor do palito 
na caixa de ovo. PENDENTE 

16/12/20 Encerramento das atividades do ano de 2020, com vídeo comemorativo. 
Através deste vídeo buscamos resgatar o espirito de natal, agradecendo as 
famílias pelo envolvimento que tiveram nesse ano diferenciado, foi um ano de 
grandes adaptações para todos, muitos desafios foram vencidos e hoje com 
grande emoção encerramos mais essa etapa. Agradecemos a todos o 
envolvimento, parceria e dedicação que tiveram conosco. Desejamos boas festas 
e que o próximo ano seja muito abençoado e repleto de conquistas positivas. 

  

Objetivo  Socialização e atenção compartilhada. 
Fortalecimento muscular e equilíbrio. 
Compreensão e obediência as demandas. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

DATA:

COMPETÊNCIA:

PÁG :GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS
HORA:

12/2020

16/12/2020

11:29:54

001/00141 01/03/2020)(.0

VALORES: SEGURADOS

OUTRAS ENTIDADESINSCRIÇÃO COD PAGTOEMPRESA FPAS

EMPRESA OUTRAS ENT DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO JUROS/MULTA TOTAL REEMBOLSO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.978,77 9.978,77

AMA LITORAL SC                                                                                                     2305 639

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

000008.825.233/0001-35

0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 % 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

DATA:

PÁG :GFIP - SEFIP
HORA:

16/12/2020

11:29:54

001/0018.40 (29/03/2020)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INSCRIÇÃO:EMPRESA:

CÓD REC: FPAS:

AMA LITORAL SC                                                                            

COMPETÊNCIA: 12/2020 SIMPLES:639 1115

08.825.233/0001-35

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QTDE TRABALHADORES

DEPÓSITO

REMUNERAÇÃO

ENCARGOS FGTS

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOC

TOTAL A RECOLHER

FGTS - 8%

20

103.202,61

8.256,20

0,00

0,00

0,00

8.256,20

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALIDADE DO CÁLCULO: 07/01/2021até

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

690 / 700



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 12/2020 COD REC:115 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:

AMA LITORAL SC                                   08.825.233/0001-35
6392305 2,01

41.0 (01/03/2020)
DATA:
HORA:
PÁG :

16/12/2020
11:29:54
0001/0006

TOMADOR/OBRA:

858700000820 562001792107 107648050800 882523300013

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

PIS/PASEP/CINOME TRABALHADOR ADMISSÃO CAT
REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL CONTRIB SEG DEVIDA

OCOR
DEPÓSITO

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
JAM
CBO

BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC

BASE CÁL PREV SOCIAL

210.51101.25-7 10/08/2020 01
2.382,41 434,65 0,00207,51

02238AMANDA TEIXEIRA CRESCENCIO
0,00 225,36

148.26947.27-1 22/01/2018 01
5.309,79 2.314,03 0,00602,30

0410105CATIA CRISTIANE PURNHAGEN FRANZOI
0,00 609,91

203.36148.54-7 07/02/2019 01
2.935,14 1.161,06 0,00274,63

04110DAIANE REGINA MOURA SANTOS ZAGER
6,54 327,69

203.89323.61-0 01/06/2020 01
5.355,68 1.367,91 0,00608,72

02394DEISE PADOAN DE QUADROS
0,00 537,88

209.46520.12-1 15/04/2020 01
3.048,97 1.001,25 0,00287,50

04110FRANCIELE SCHAIANA ZAGER
0,00 324,01

210.51064.11-4 03/08/2020 01
5.355,68 977,09 0,00608,72

02392IAGO BRUNO GONCALVES
0,00 506,62

127.64723.72-7 01/08/2019 01
2.632,65 1.152,71 0,00237,54

02515JULIANO AMARAL MATTOS
0,00 302,83

129.80915.72-8 01/08/2017 01
2.453,13 1.074,10 0,00216,00

02238KARINA DE SOUZA
0,00 282,18

204.72217.31-8 02/07/2018 01
2.430,06 1.064,00 0,00213,23

02238LARA KARINA SOARES OLIVEIRA
0,00 279,52

203.55839.48-7 21/01/2019 01
2.336,80 1.023,17 0,00202,04

02515MARIANA FARINA FATURI
0,00 268,79

123.67581.78-0 03/08/2020 01
5.355,68 977,09 0,00608,72

02392MARISTELA IMIANOWSKY KOLAGA
0,00 506,63

128.76339.69-4 01/08/2017 01
4.134,65 1.807,10 0,00437,78

02236MAURICIO DOS SANTOS
0,00 475,35

142.15240.72-3 22/01/2018 01
4.135,45 1.807,46 0,00437,89

02238MONIQUE FERNANDA HESS
0,00 475,44

210.51104.33-7 21/01/2019 01
4.096,22 1.790,27 0,00432,40

02515RAFAELA COSTA JOSE
0,00 470,91

201.59404.46-5 27/03/2019 01
5.910,44 2.391,77 0,00688,85

0251605REGINA MORO DAL BEM
17,59 664,17
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MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 12/2020 COD REC:115 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:

AMA LITORAL SC                                   08.825.233/0001-35
6392305 2.01

41.0 (01/03/2020)
DATA:
HORA:
PÁG :

16/12/2020
11:29:54
0002/0006

TOMADOR/OBRA:

858700000820 562001792107 107648050800 882523300013

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

PIS/PASEP/CINOME TRABALHADOR ADMISSÃO CAT
REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL CONTRIB SEG DEVIDA

OCOR
DEPÓSITO

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
JAM
CBO

BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC

BASE CÁL PREV SOCIAL

141.75226.72-5 01/09/2020 01
3.425,81 500,00 0,00338,54

02392ROGIANE GORDIM DE AVILA DUARTE
0,00 314,07

108.75028.45-1 01/02/2015 01
2.379,72 1.041,97 0,00207,19

05143RUTH MATHIAS ZAGER
0,00 273,74

136.64933.72-8 03/02/2020 01
3.431,02 1.377,09 0,00339,27

02515TAMYRIS MEES ESPINDOLA
0,00 384,65

129.36569.68-2 22/01/2018 01
4.520,63 1.977,19 0,00491,82

02239TANISE REJANE GOMES DA CRUZ
0,00 519,83

212.80008.90-5 03/08/2020 01
5.355,68 977,09 0,00608,72

02392THIAGO GUEDES PIRES
0,00 506,62
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MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 12/2020 COD REC:115 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:

AMA LITORAL SC                                   08.825.233/0001-35
6392305 2.01

41.0 (01/03/2020)
DATA:
HORA:
PÁG :

16/12/2020
11:29:54
0003/0006

TOMADOR/OBRA:

858700000820 562001792107 107648050800 882523300013

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

PIS/PASEP/CINOME TRABALHADOR ADMISSÃO CAT
REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL CONTRIB SEG DEVIDA

OCOR
DEPÓSITO

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
JAM
CBO

BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC

BASE CÁL PREV SOCIAL

131.55281.80-3 13
3.896,00 0,00 0,00779,20

02251LUIS FERNANDO MEDEIROS
0,00 0,00

210.53280.13-2 13
1.855,00 0,00 0,00371,00

02239MARIA EDUARDA DOS SANTOS
0,00 0,00

134.58800.93-9 13
3.896,00 0,00 0,00779,20

02237PRISCILA MAGALHAES DE MELO
0,00 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
86.632,61 26.217,00 24,13 9.978,77 8.256,20 0,00
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HyQW5nN5z6k0000-5Nº ARQUIVO:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 12/2020 COD REC:115 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO:

CIDADE: UF: CEP:

BAIRRO:

CNAE:

AMA LITORAL SC                                   08.825.233/0001-35
6392305 2.01

41.0 (01/03/2020)
DATA:
HORA:
PÁG :

16/12/2020
11:29:54
0004/0006

TOMADOR/OBRA:

858700000820 562001792107 107648050800 882523300013

CIV2SEWolmc0000-9 Nº DE CONTROLE:

RUA SAO PAULO 470                                 

BALNEARIO CAMBORIU                SC 88339-025 8720499

ESTADOS                 

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FAP: 1.00

CNAE PREPONDERANTE: 8720499

RAT AJUSTADO: 2.00

CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º REMUNERAÇÃO 13º BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13º PREV SOC

01 20 76.985,61 26.217,00 76.985,61 24,13

13 3 9.647,00 0,00 9.647,00 0,00

24,1386.632,6126.217,0086.632,6123TOTAIS:
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HyQW5nN5z6k0000-5Nº ARQUIVO:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 12/2020 COD REC:115 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO:

CIDADE: UF: CEP:

BAIRRO:

CNAE:

AMA LITORAL SC                                   08.825.233/0001-35
6392305 2.01

41.0 (01/03/2020)
DATA:
HORA:
PÁG :

16/12/2020
11:29:54
0005/0006

TOMADOR/OBRA:

858700000820 562001792107 107648050800 882523300013

CIV2SEWolmc0000-9 Nº DE CONTROLE:

RUA SAO PAULO 470                                 

BALNEARIO CAMBORIU                SC 88339-025 8720499

ESTADOS                 

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

FAP: 1.00

CNAE PREPONDERANTE: 8720499

RAT AJUSTADO: 2.00

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

      FGTS - 8%

76.985,61

26.217,00

20

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2021

DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS ENCARGOS CONTRIB SOCIALCONTRIB SOCIAL TOTAL RECOLHER

8.256,20 0,00 0,00 8.256,200,00
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HyQW5nN5z6k0000-5Nº ARQUIVO:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 12/2020 COD REC:115 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO:

CIDADE: UF: CEP:

BAIRRO:

CNAE:TELEFONE:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

SALÁRIO MATERNIDADE:
RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:
COM PRODUÇÃO PJ:

CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

COM PRODUÇÃO PF:
VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 

SALÁRIO FAMÍLIA:
PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO:PERÍODO FINAL:
VALOR ABATIDO: VALOR A COMPENSAR:

RETENÇÃO  (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: VALOR ABATIDO PELO SEFIP: VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS:
QUANTIDADE:

0.00
0

20 ANOS:
QUANTIDADE:

0.00
0

25 ANOS:
QUANTIDADE:

0.00
0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

AMA LITORAL SC                                   08.825.233/0001-35
6392305 2.01

41.0 (01/03/2020)
DATA:
HORA:
PÁG :

16/12/2020
11:29:54
0006/0006

TOMADOR/OBRA:

9.978.77 9.978.77
0.00

0.00

0.00
0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0
N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0 Q2: 0

Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 Q7: 0 R : 0 S2: 0 S3: 0 U1: 0 U2: 0

U3: 0 V3: 0

0.00

0.00
0.00

0.00
100.00

0.00

W : 0 X : 0 Y : 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

CIV2SEWolmc0000-9 Nº DE CONTROLE:

RUA SAO PAULO 470                                 

BALNEARIO CAMBORIU                SC 88339-025 0047 3367 4196 8720499

ESTADOS                 

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0.00
0.00
0.00

0.0013º SALÁRIO MATERNIDADE:

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

FAP: 1.00

CNAE PREPONDERANTE: 8720499

Z4: 0 Z5: 0

RAT AJUSTADO: 2.00
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COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS

DATA:

HORA:

PÁG :

11:29:54

16/12/2020

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

0001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

EMPRESA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EMPRESA:

COMP: COD REC: FPAS: OUTRAS ENT: SIMPLES:

INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

COD GPS:

Nº CONTROLE:

Nº ARQUIVO:

AMA LITORAL SC 08.825.233/0001-35

CIDADE: UF: CEP: TELEFONE: CNAE:

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 620 744 779 TOTAL

12/2020 115 2305 639 0000 1

BALNEARIO CAMBORIU SC 88339-025 0047-33674196 8720499

639

HyQW5nN5z6k0000-5

CIV2SEWolmc0000-9

ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00

LOGRADOURO: RUA SAO PAULO 470 BAIRRO: ESTADOS CNAE PREPONDERANTE: 8720499

RAT AJUSTADO: 2,00

Empregados/Avulsos 8.049,37 0,00 0,00
SEGURADO

0,00 8.049,37

Contribuintes Individuais 1.929,40 0,00 0,00 0,00 1.929,40

Empregados/Avulsos 0,00 0,00 0,00

EMPRESA

0,00 0,00

Contribuintes Individuais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RAT - Agentes Nocivos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valores Pagos a Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Adicional Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comercialização Produção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Evento Desportivo/Patrocínio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00(-) Compensação
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.978,77 0,00 0,00 0,00 9.978,77

OUTRAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL A RECOLHER 9.978,77 0,00 0,00 0,00

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

     A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE 
DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO 

RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

     O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, 

ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA 
FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, 

AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

9.978,77

     O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR 
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA 

PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.
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CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos
Prezado cliente JEAN CARLOS PEREIRA CONTADOR:10799366000126 ,

Seu arquivo HyQW5nN5z6k00005.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 16/12/2020 às 11:31:01.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F84040404040404040D8FA60245AE71E07..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa
Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no
Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: JEAN CARLOS PEREIRA CONTADOR:10799366000126
Inscrição Transmissor: 10.799.366/0001-26

Responsável: JEAN CARLOS PEREIRA CONTADOR M
Inscrição Responsável: 10.799.366/0001-26
Competência: 12/2020
NRA: HyQW5nN5z6k00005
Base de Processamento: SC - Balneario de Camboriu
Código de Recolhimento: 115
Contato: JEAN CARLOS PEREIRA
Telefone: 004733635624

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.
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ESTADO DE SANTA CATARINA 

 MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 

FUNDO MUNICIPÁL DE ASISTÊNCIA SOCIAL 
 

 

Balneár io Cambor iú –  Capi ta l  Catar inense do Tur ismo -  CNPJ 73.802.134/0001 -08  
Rua 2438,  146 –  Centro -  CEP 88330-404 –  (47)  3360-0444  

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

CONTROLE DE PARCERIAS LEI 13019/2014 

 

PROCESSO 12/12- 2020   - Fundo Municipal de Assistência Social 

UNIDADE AMA LITORAL SC 

RESPONSÁVEL LINO CARLOS FRANZOI 

ASSUNTO PRESTAÇÃO DE CONTAS – 12ª PARCELA DE 12 

RELATÓRIO Nº 01-28-01-2021 

  

 

Recebemos, na data de 28 de janeiro de 2021, documentação a título de prestação de contas da 

entidade supracitada, dando origem ao Processo 12/12-2020, referente à 12ª parcela do Aditivo do 

Termo de Colaboração FMAS nº 014/2018 abaixo descrito, que após verificação documental, 

constatamos a seguinte situação: 
 

 

UNIDADE CONCEDENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL 

COMPLEMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASISTÊNCIA SOCIAL 

ORDENADOR DA DESPESA:. ANA CHRISTINA BARRICHELO 

ENTIDADE BENEFICIADA: AMA LITORAL SC 

CNPJ: 08.825.233/01001-35 FONE: 47-3264.0244 

ENDEREÇO: Rua 2080,051 Centro. 

 

CEP: 88.330-452 

E-MAIL: catiafranzoi@hotmail.com 

RESPONSÁVEL: LINO CARLOS FRANZOI CPF: 558.923.969-91 

VIGÊNCIA DA PARCERIA : 1 ANO INÍCIO: 01/2020 

TÉRMINO: 12/2020 
VALOR R$ 8.500,00 

TERMO DE COLABORAÇÃO:  

FMAS 001/2018 

DATA:  DEZ/2019 REPASSE EM: 17/12/2020 

GESTORA DA PARCERIA:       HAYDÉE ASSANTI 

     Matrícula nº 7.609/1998  -  Decreto 8643/2017 

                                                            CPF: 747.137.287-72 
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ESTADO DE SANTA CATARINA 

 MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 

FUNDO MUNICIPÁL DE ASISTÊNCIA SOCIAL 
 

 

Balneár io Cambor iú –  Capi ta l  Catar inense do Tur ismo -  CNPJ 73.802.134/0001 -08  
Rua 2438,  146 –  Centro -  CEP 88330-404 –  (47)  3360-0444  

 

ANÁLISE CONCLUSIVA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

1- A Entidade aplicou os recursos conforme estabelecido no Termo de Colaboração e respectivo Plano de 

Trabalho, estritamente no objeto acordado. 

2- Os comprovantes de despesas efetuadas e também os comprovantes de movimentação bancária, observando-

se a vinculação desses, deu-se única e exclusivamente amo as movimentações da Parceria. 

3- A conciliação entre débitos/créditos na conta bancária e os documentos de despesas permitem comprovar a 

movimentação específica dos recursos. 

4- Todas as despesas estão respaldadas pelos comprovantes apresentados e devidamente identificados, bem 

como a sua respectiva liquidação. 

5- A documentação comprobatória da realização das despesas está apresentada em via original e revestida das 

formalidades legais. 

6- Há existência de compatibilidade entre o que foi efetivamente realizado e as especificações ajustadas no Plano 

de Trabalho apresentado. 

7- Inexistência de pagamentos sem suporte legal. 

8- RESSALVAS:  Sem ressalvas  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

                 Foram examinados os documentos que deram origem aos elementos constantes deste processo 

de prestação de contas da AMA LITORAL SC em referência, e seus agentes. 

O exame foi e efetuado de acordo com as normas usuais e, consequentemente, inclui análise 

dos documentos de despesa, relatórios, movimentação financeira e periodicidade de aplicação de 

recursos. 

A documentação comprobatória está revestida das formalidades legais. 

Face à análise efetuada, CERTIFICAMOS A REGULARIDADE da presente prestação de contas.                                                 
 

 

DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO  

À vista do exposto, encaminho o presente expediente para deliberação e adoção dos procedimentos 

subsequentes. 
 

 

                          

 

                                                                                                                            28/01/2021  

                                                         Haydée Assanti -  Gestora de Parceria 

Matrícula nº 7.609/1998 -    Decreto 8643/2017 

De  acordo: Ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

 

 

 

 

 

 

Ana Chritina Barrichelo 

Gestora do Fundo 

 

700 / 700


