
  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:   

08/12 - 2020 
RELATÓRIO:  

01-30-09-2020 

 

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  

08 

REPASSE EM:  

 

03/09/2020 

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
G3352410244894081 
24/09/2020 10:29:25

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

19/08/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C

03/09/2020 1489 99015 870 Transferência recebida 551.489.000.230.508 8.500,00 C

03/09 1489 230508-9 PMBC FMAS MOVI

03/09/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.470.903.882.611 10,45 D 8.489,55 C

Cobrança referente a 19/08/2020

04/09/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 90.401 889,63 D

136 1757 05747723910 TAMYRIS MEES ESPI

04/09/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 90.402 1.210,51 D

104 3569 06604074935 DAIANE REGINA MOU

04/09/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 90.403 2.091,91 D

033 1242 05029033920 JULIANO AMARAL MA

04/09/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 90.404 3.031,12 D

041 0350 01108982069 REGINA MORO DAL B

04/09/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.481.200.293.928 10,45 D

Cobrança referente 04/09/2020

04/09/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.481.200.293.929 10,45 D

Cobrança referente 04/09/2020

04/09/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.481.200.293.930 10,45 D 1.235,03 C

Cobrança referente 04/09/2020

10/09/2020 5271 99015 870 Transferência recebida 555.271.000.340.494 125,80 C

10/09 5271 340494-3 AMA LITORAL SC

10/09/2020 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 882.540.902.384.787 84,00 D 1.276,83 C

Cobrança referente 10/09/2020

24/09/2020 5271 05271 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.401 1.276,83 D

237 7223 002486117000152 IDALECIO EDUA

24/09/2020 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

Saldo 0,00 C
Juros * 0,00 
Data de Debito de Juros 30/09/2020
IOF * 0,00 
Data de Debito de IOF 01/10/2020

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

 
Transação efetuada com sucesso por: J5611882 LINO CARLOS FRANZOI.
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01/09/2020

1/1

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 15:17:52 do dia 01/09/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/02/2021.
Código de controle da certidão: ACBD.0869.9854.A4B1
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: 200140106069899
Data de emissão: 01/09/2020 15:19:52
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158,
modificado pelo artigo 18 da Lei n
15.510/11.):

31/10/2020

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: 01/09/2020 15:19:53
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N° 155498/2020

Requerente:

Data: 01/09/2020

Código:AMA LITORAL SC 144780

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU
Secretaria da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE
ISSQN

Nome:

Endereço:

Municipio:

CNPJ/CPF: UF:

CEP:

Identificação do Contribuinte

Código: 144780

SC

88330-452

AMA LITORAL SC

RUA 2080, 51 - . - CENTRO

BALNEARIO CAMBORIU

08.825.233/0001-35

Nome Fantasia:

Data Início Atividades:

Atividades:

Identificação do Alvará

Porte:

Alvará: 144780

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, 1 de setembro de 2020.

Esta certidão terá Validade pelo período de 90 dias

Código de Controle da Certidão: 2020155498

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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01/09/2020 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 2080 51 / CENTRO / BALNEARIO CAMBORIU / SC / 88330-452

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:28/08/2020 a 26/09/2020 

Certificação Número: 2020082803570270389245

Informação obtida em 01/09/2020 15:29:22

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: 21374523/2020
Expedição: 01/09/2020, às 15:31:32
Validade: 27/02/2021 - 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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COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS

DATA:

HORA:

PÁG :

09:24:05

03/09/2020

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

LOGRADOURO:

CIDADE: UF: CEP: TELEFONE:

BAIRRO:

CNAE:

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 620 744 779 TOTAL

08/2020 115 2305 639 0000 1

RUA SAO PAULO 470

BALNEARIO CAMBORIU SC 88339-025 0047-33674196

ESTADOS

8720499

639

ALIQ RAT: 2,0

DlcnJwlZHG80000-5

EmPR6eywOx30000-0

FAP: 1,00

CNAE PREPONDERANTE: 8720499

RAT AJUSTADO: 2,00

Empregados/Avulsos 6.393,58 0,00 0,00

SEGURADO

0,00 6.393,58

Contribuintes Individuais 851,35 0,00 0,00 0,00 851,35

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
(-) Compensação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL 7.244,93 0,00 0,00 0,00 7.244,93

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

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

TOTAL A RECOLHER 7.244,93 0,00 0,00 0,00 7.244,93

(*) 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.

     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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TOMADOR/OBRA:

AMA LITORAL SC                                                                                                     

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

EMPRESA:

FPAS:COMP: 08/2020 COD REC: 115 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS: 6392305 2,01

41.0 (01/03/2020)

DATA:

HORA:

PÁG :

03/09/2020

09:24:05

0001/0006

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

INSCRICAO:

INSCRICAO: 08.825.233/0001-35

FAP: 1,00

858400000507 884901792006 907644050807 882523300013

RAT AJUSTADO: 2,00

CBO

CONTRIB SEG DEVIDA

NOME TRABALHADOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃOADMISSÃO CAT OCOR

BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC DEPÓSITOREM 13ºSALREM SEM 13º SAL JAM

PIS/PASEP/CI

BASE CÁL PREV SOCIAL

AMANDA TEIXEIRA CRESCENCIO 210.51101.25-7 10/08/2020 01 02238

0,00 0,00118,44117,570,001.480,59

CATIA CRISTIANE PURNHAGEN FRANZOI 148.26947.27-1 22/01/2018 01 0410105

0,00 0,00370,24506,860,004.628,07

DAIANE REGINA MOURA SANTOS ZAGER 203.36148.54-7 07/02/2019 01 04110

0,00 0,00230,40267,220,002.880,00

DEISE PADOAN DE QUADROS 203.89323.61-0 01/06/2020 01 02394

0,00 0,00375,20515,530,004.690,00

FRANCIELE SCHAIANA ZAGER 209.46520.12-1 15/04/2020 01 04110

0,00 0,00213,60242,020,002.670,00

IAGO BRUNO GONCALVES 210.51064.11-4 03/08/2020 01 02392

0,00 0,00350,99473,170,004.387,42

JULIANO AMARAL MATTOS 127.64723.72-7 01/08/2019 01 02515

0,00 0,00184,44198,270,002.305,43

KARINA DE SOUZA 129.80915.72-8 01/08/2017 01 02238

0,00 0,00171,86179,410,002.148,22

LARA KARINA SOARES OLIVEIRA 204.72217.31-8 02/07/2018 01 02238

0,00 0,00170,24176,990,002.128,02

MARIANA FARINA FATURI 203.55839.48-7 21/01/2019 01 02515

0,00 0,00163,70168,490,002.046,35

MARISTELA IMIANOWSKY KOLAGA 123.67581.78-0 03/08/2020 01 02392

0,00 0,00351,00473,170,004.387,42

MAURICIO DOS SANTOS 128.76339.69-4 01/08/2017 01 02236

0,00 0,00289,14364,920,003.614,22

MONIQUE FERNANDA HESS 142.15240.72-3 22/01/2018 01 02238

0,00 0,00289,19365,020,003.614,92

RAFAELA COSTA JOSE 210.51104.33-7 21/01/2019 01 02515

0,00 0,00286,44360,210,003.580,56

REGINA MORO DAL BEM 201.59404.46-5 27/03/2019 01 0251605

0,00 0,00449,17644,980,005.614,64

RUTH MATHIAS ZAGER 108.75028.45-1 01/02/2015 01 05143

0,00 0,00166,72171,870,002.083,94

TAMYRIS MEES ESPINDOLA 136.64933.72-8 03/02/2020 01 02515

0,00 0,00240,37282,170,003.004,56

TANISE REJANE GOMES DA CRUZ 129.36569.68-2 22/01/2018 01 02239

0,00 0,00316,36412,540,003.954,39
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TOMADOR/OBRA:

AMA LITORAL SC                                                                                                     

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

EMPRESA:

FPAS:COMP: 08/2020 COD REC: 115 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS: 6392305 2,01

41.0 (01/03/2020)

DATA:

HORA:

PÁG :

03/09/2020

09:24:05

0002/0006

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

INSCRICAO:

INSCRICAO: 08.825.233/0001-35

FAP: 1,00

858400000507 884901792006 907644050807 882523300013

RAT AJUSTADO: 2,00

CBO

CONTRIB SEG DEVIDA

NOME TRABALHADOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃOADMISSÃO CAT OCOR

BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC DEPÓSITOREM 13ºSALREM SEM 13º SAL JAM

PIS/PASEP/CI

BASE CÁL PREV SOCIAL

THIAGO GUEDES PIRES 212.80008.90-5 03/08/2020 01 02392

0,00 0,00350,99473,170,004.387,42
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TOMADOR/OBRA:

AMA LITORAL SC                                                                                                     

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

EMPRESA:

FPAS:COMP: 08/2020 COD REC: 115 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS: 6392305 2,01

41.0 (01/03/2020)

DATA:

HORA:

PÁG :

03/09/2020

09:24:05

0003/0006

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

INSCRICAO:

INSCRICAO: 08.825.233/0001-35

FAP: 1,00

858400000507 884901792006 907644050807 882523300013

RAT AJUSTADO: 2,00

CBO

CONTRIB SEG DEVIDA

NOME TRABALHADOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃOADMISSÃO CAT OCOR

BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC DEPÓSITOREM 13ºSALREM SEM 13º SAL JAM

PIS/PASEP/CI

BASE CÁL PREV SOCIAL

PRISCILA MAGALHAES DE MELO 134.58800.93-9 13 02237

0,00 0,000,00251,350,001.256,77

ROGIANE GORDIM DE AVILA DUARTE 141.75226.72-5 13 02392

0,00 0,000,00600,000,003.000,00

67.862,94 0,00 0,00 7.244,93 5.088,49 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
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ESTADOS                                 BAIRRO:RUA SAO PAULO 470                                 LOGRADOURO:

TOMADOR/OBRA:

EmPR6eywOx30000-0 AMA LITORAL SC                                                                                                     

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

EMPRESA:

FPAS:COMP: 08/2020 COD REC: 115 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

CIDADE: UF: CEP: CNAE:

6392305 2,01

41.0 (01/03/2020)

DATA:

HORA:

PÁG :

03/09/2020

09:24:05

0004/0006

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

BALNEARIO CAMBORIU                 SC 88339-025 8720499

Nº ARQUIVO: DlcnJwlZHG80000-5

No DE CONTROLE:

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

INSCRICAO:

INSCRICAO: 08.825.233/0001-35

FAP: 1,00

858400000507 884901792006 907644050807 882523300013

CNAE PREPONDERANTE:8720499

RAT AJUSTADO: 2,00

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

01 19 63.606,17 0,00 63.606,17 0,00

13 2 4.256,77 0,00 4.256,77 0,00

0,0067.862,940,0067.862,9421TOTAIS:
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ESTADOS                                 BAIRRO:RUA SAO PAULO 470                                 LOGRADOURO:

TOMADOR/OBRA:

EmPR6eywOx30000-0 AMA LITORAL SC                                                                                                     

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

EMPRESA:

FPAS:COMP: 08/2020 COD REC: 115 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

CIDADE: UF: CEP: CNAE:

6392305 2,01

41.0 (01/03/2020)

DATA:

HORA:

PÁG :

03/09/2020

09:24:05

0005/0006

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

BALNEARIO CAMBORIU                 SC 88339-025 8720499

Nº ARQUIVO: DlcnJwlZHG80000-5

No DE CONTROLE:

FGTS

INSCRICAO:

INSCRICAO: 08.825.233/0001-35

FAP: 1,00

858400000507 884901792006 907644050807 882523300013

CNAE PREPONDERANTE:8720499

RAT AJUSTADO: 2,00

CBO

CONTRIB SEG DEVIDA

NOME TRABALHADOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃOADMISSÃO CAT OCOR

BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC DEPÓSITOREM 13ºSALREM SEM 13º SAL JAM

PIS/PASEP/CI

BASE CÁL PREV SOCIAL

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

       FGTS - 8%

63.606,17

0,00

19

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 

DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS ENCARGOS CONTRIB SOCIALCONTRIB SOCIAL TOTAL RECOLHER

5.088,49 0,00 0,00 5.088,490,00
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ESTADOS                                 BAIRRO:

7.244,93

0,00

RUA SAO PAULO 470                                 LOGRADOURO:

TOMADOR/OBRA:

0,00

EmPR6eywOx30000-0 AMA LITORAL SC                                                                                                     

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

EMPRESA:

FPAS:COMP: 08/2020 COD REC: 115 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

CIDADE: UF: CEP: CNAE:TELEFONE:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

SALÁRIO MATERNIDADE:

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

CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

COM PRODUÇÃO PF:

VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 

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 MOVIMENTAÇOES / CODIGOS

6392305 2,01

41.0 (01/03/2020)

DATA:

HORA:

PÁG :

03/09/2020

09:24:05

0006/0006

7.244,93

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

EMPRESA

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

100,00

0,00

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

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

BALNEARIO CAMBORIU                 SC 88339-025 0047 3367 4196 8720499

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00

0,00VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00

Nº ARQUIVO: DlcnJwlZHG80000-5

RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:SALÁRIO FAMÍLIA:

0,0013º SALÁRIO MATERNIDADE:

No DE CONTROLE:

INSCRICAO:

INSCRICAO: 08.825.233/0001-35

FAP: 1,00

CNAE PREPONDERANTE:8720499

Z4: 0 Z5: 0

RAT AJUSTADO: 2,00
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FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

GFIP - SEFIP8.40 (29/03/2020)

DATA:

HORA:

PÁG : 001/001

09:24:05

03/09/2020

INSCRIÇÃO:EMPRESA:

CÓD REC: FPAS:

AMA LITORAL SC                                                                            

COMPETÊNCIA:08/2020 SIMPLES:639 1115

08.825.233/0001-35

QTDE TRABALHADORES

DEPÓSITO

REMUNERAÇÃO

ENCARGOS FGTS

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOC

TOTAL A RECOLHER

FGTS - 8%

19

63.606,17

5.088,49

0,00

0,00

0,00

5.088,49

até

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

VALIDADE DO CÁLCULO: 07/09/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.
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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:

08/2020

03/09/2020

09:24:05

001/00141.0 (01/03/2020)

VALORES: SEGURADOS

OUTRAS ENTIDADESINSCRIÇÃO COD PAGTOEMPRESA FPAS

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

7.244,93 7.244,93

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 % 

37 / 1118



CONECTIVIDADE SOCIAL

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

Seu arquivo DlcnJwlZHG800005.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/09/2020 às 09:34:02.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F24040404040404040D8778405EAFDFA04..

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: 08/2020
NRA: DlcnJwlZHG800005
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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                                                                                             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) 

 

AGOSTO/2020 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psicossocial AMA Litoral – SC 

AGOSTO/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 
ONLINE 

54 usuários até 
maio/2020 

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 20 02 08 ----- ------- -------- --------- 

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

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

7 ------- 00 ----- ----- ------- --------- -------- 
8 ------ 02 ----- 02 02 02 03 

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

 AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 

1 01     

2 2.038     

3 21     

4 01     

5 01     

6 -----------                 

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

8 04     

9 1.920     
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Utilidade Pública Federal - Lei nº 2.129/ 27/05/ 2013 
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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 

 

 
Balneário Camboriú, 31 de agosto de 2020. 

 
 

 
RELATÓRIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS 

 
AGOSTO 2020 

 

 
A Associação de Pais e Amigos do Autista – AMA Litoral SC, CNPJ 08.825.233/0001-35 

vem por meio deste informar que no mês de AGOSTO do presente ano, iniciou-se a primeira 

quinzena através de atividades remotas ofertadas aos nossos atendidos com Transtorno do Espectro 

Autista, ou seja encaminhada atividades para casa, a qual a equipe clínica de profissionais 

realizaram todo o apoio de acordo com cada especialidade. A partir do dia 17 de agosto do presente 

ano, retornamos com as atividades presenciais quinzenais, a fim de evitar a aglomeração de 

atendidos, bem como continuou-se encaminhando atividades remotamente através da Plataforma do 

Google Suíte para os atendidos.  

 Ressalta-se que estamos realizando atendimentos presenciais quinzenais com os usuários, 

uma vez na semana, sendo que no intervalo são encaminhadas atividades através da Plataforma, 

bem como atendimento por meio remotos como forma de dar continuidade ao tratamento de acordo 

com cada caso e também ter o envolvimento das famílias.   

Caso a família opte em não trazer nos atendimentos é solicitado a justificativa, bem como é 

encaminhado atividades pela Plataforma a qual é contabilizado como presença o reenvio das 

atividades ou seja o feedback, sendo que a instituição e os profissionais estão dando todo o apoio e 

suporte sensibilizando as famílias a importância da realização das atividades propostas como forma 

de continuidade ao tratamento.  

É importante salientar que devido termos retornado as atividades/atendimentos na instituição 

de forma quinzenal presencial e também de forma remota, ressalta-se que a instituição está 

seguindo as medidas de proteção visando preservar a saúde de todos, nesse período de 

enfrentamento do COVID 19, como:  

 

· Ao chegar na instituição está havendo todo o cuidado necessário, desde a chegada do 

usuário na instituição, ou seja  uso da máscara obrigatório, o cuidado com os calçados, 

álcool gel, e todo o cuidado que envolve a higienização;  
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· uso obrigatório a máscara para permanecer no atendimento, caso contrário não será 

aceito no atendimento, visando a proteção de todos;  

·  A equipe de profissionais está trabalhando na orientação e conscientizando ás famílias, 

a forma de uso, higienização e cuidados necessários;  

· Higienização das mãos, calçados e o uso de álcool gel 70%;  

· Estamos mantendo o  ambiente arejado/ventilado; 

· Em caso de gripes, resfriados, febre, a instituição está orientando em permanecer em 

casa, a fim de preservar a saúde de todos, sejam os profissionais ou atendidos;  

· Disponibilização de álcool gel na entrada da instituição e nas demais salas e espaços 

compartilhados;  

· Os lanches está sendo realizado nas salas de forma individual (a fim de evitar 

aglomeração de pessoas); 

· Os talheres para a hora do lanche estão sendo orientados de trazer de casa, a fim de 

evitar o contato e compartilhamento dos mesmos;   

·  Higienização do ambiente das salas em cada atendimento realizado; 

· Os profissionais estão mantendo todo o cuidado para poder realizar o atendimento com 

as crianças e adolescentes atendidos: uso de máscaras, avental, luvas, entre outros. 7 

 

Desse modo, a instituição continua seguindo como norma interna de realizar os atendimento 

somente com os cuidados necessários, a fim de preservar á saúde de todos, respeitando o decreto 

municipal, estadual e federal.   

 

Sem mais para o momento, 

 
 

43 / 1118



                                                                                             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 

 

 

 

 

    

 

 

OFICINA COM USUÁRIOS ACOMPANHADOS 

AGOSTO/2020 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psicossocial AMA Litoral – SC 

AGOSTO/2020 
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OFCINA COM USUÁRIOS ACOMPANHADOS 

 

AGOSTO 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 julho do presente ano, foram realizados 01 (uma) encontros/oficinas com 
usuários acompanhados, no decorrer do mês, nas seguintes datas: 

Ø 24/08/2020 
 

 
Totalizando 01 oficinas com usuários acompanhados.  

Usuários Participantes: 

1 – Amanda Macena de Lima 

2 – Amanda Serpa Chernicoski 

3- Daniel Agustin Morales Victorero 

4- Gabriel Rodrigo Dombroski Morosov 

5 – Gabriel Schallenberger de Souza 

6 - Gustavo Kolm Barrichelo 

7 – Lino Carlos Franzoi Junior 

8 – Max Jandt Vicente 

9 – Nataly Mayara Reichardt 
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10 – Renan de Castro 

11 – Thayná Gabrielly Lemes Corrêa  

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 
Maristela Kolaga - Professora Artes 

AMA Litoral/SC 
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ATENDIMENTO INDIVIDUAL 

AGOSTO/2020 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psicossocial AMA Litoral – SC 

AGOSTO/2020 
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ATENDIMENTO INDIVIDUAL 

AGOSTO/2020 

 

No mês de AGOSTO de 2020 foram realizados:  

· 04 - Reunião com a equipe psicossocial, equipe clínica  e a coordenadora, a fim 

de discutir sobre a continuidade dos atendimentos através de atividades propostas 

aos pais por meio remoto devido ao aumento considerável de casos de COVID-

19, 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 e não afetar de forma drástica em 

função da paralização dos atendimentos presenciais devido a quarentena; 

·   16 - atendimentos individuais Serviço Social, ao qual foram consideradas as 

orientações para as famílias sobre os direitos, dúvidas, encaminhamento CRAS, 

Cadastro Único. Foram também realizados os cadastros dos usuários na UNIMED, 

de acordo com o convênio com a AMA Litoral que possibilita o acesso a 2 guias 

da UNIMED para consultas;  

· 28 – 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; 

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

comunidade em geral relacionado aos atendimentos oferecidos e funcionamento 

da instituição; 

· 14 – 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 nos dias 

05, 11, 19 e 26 de agosto de 2020; 

· 06 – agendamento de avaliação/reavaliação e devolutivas com equipe clínica 

especializada aos usuários que aguardam na fila de espera; 
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· 06 – atendimento á comunidade através do cadastro de novos usuários que agora 

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

· 11 – atendimento psicoterápico individualizado online; 

· 1.920 – atendimento aos usuários e aos pais/responsáveis através do atendimento 

ONLINE e envio de atividades através de maios REMOTOS para serem 

desenvolvidas em  casa de forma a dar continuidade ao tratamento de nossos 

atendidos. 
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AGENDA DR. LUIS FERNANDO 
(Médico Psiquiatra) 

 
DATA: 05/08/2020 (quarta-feira) 

 

CONSULTAS 

                                                     

                  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

· 8h15 – Fernando G. Sprote 

· 09h00 – Benjamim T. da Costa 

· 09h45 – Mathias B. Niechel 

· 10h30 – Jean F. de Oliveira Junior 
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AGENDA DR. LUIS FERNANDO 
(Médico Psiquiatra) 

 
DATA: 11/08/2020 (quarta-feira) 

 

CONSULTAS 

                                                     

                  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

· 8h15 – Fernando G. Sprote 

· 09h00 – Daniel N. de Oliveira Gonçalves  

· 09h45 – Lucas N. Campos 

· 10h30 – Miguel F. Ferraz 

· 11h15 – Gustavo K. Barichello 

59 / 1118



                                            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.blogspot.com 

 

 

AGENDA DR. LUIS FERNANDO 
(Médico Psiquiatra) 

 
DATA: 19/08/2020 (quarta-feira) 

 

CONSULTAS 

                                                     

                  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

· 8h30 – Fernando G. Sprote 

· 09h15 – Pedro Henrique B. do Amaral 

· 10h00 – Anthony M. e Silva 

· 10h45 – Lino C. Franzoi Junior 

· 11h15 – Joyce M. Pereira 
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AGENDA DR. LUIS FERNANDO 
(Médico Psiquiatra) 

 
DATA: 26/08/2020 (quarta-feira) 

 

CONSULTAS 

                                                     

                  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

· 8h30 – Fernando G. Sprote 

· 09h15 – Fabio H. F. Molinari 

· 10h00 – Anthony M. e Silva 

· 10h45 – Leonardo A. Martins 

· 11h15 – João Batista B. Oliveira 
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ATENDIMENTO INDIVIDUAL 

CADASTRO NOVOS USUÁRIOS – FILA DE ESPERA INSTITUCIONAL 

 

Ø AGOSTO/2020 
 
· Usuário:!GUSTAVO SANTOS DE SOUZA!

Data!Nascimento:!13/04/2005!
Nome!da!mãe:!RAQUEL SANTOS!
Data!do!cadastro!na!instituição:!06/08/2020 

_______________________________________________________________________________________________!

· Usuário:!EMANUEL CORDEIRO SILVA!
Data!Nascimento:!20/05/2020!
Nome!da!mãe:!DANIELA DE SOUZA CORDEIRO SILVA!
Data!do!cadastro!na!instituição:!11/08/2020 

_______________________________________________________________________________________________!

· Usuário:!MARCELO JORGE WERNER FILHO!
Data!Nascimento:!22/06/2016!
Nome!da!mãe:!FRANCIELE APARECIDA ALVES!
Data!do!cadastro!na!instituição:!11/08/2020 

_______________________________________________________________________________________________!

· Usuário:!HEMILY DE OLIVEIRA FERNANDES !
Data!Nascimento:!19/08/2016!
Nome!da!mãe:!MARIANA SILVA DE OLIVEIRA!
Data!do!cadastro!na!instituição:!20/08/2020 

_______________________________________________________________________________________________!

· Usuário:!GABRIEL COMENALE ALMEIDA!
Data!Nascimento:!26/04/2017!
Nome!da!mãe:!PATRICIA COMENALE PEREIRA!
Data!do!cadastro!na!instituição:!28/08/2020 

_______________________________________________________________________________________________!

· Usuário:!WELLINGTON MARQUES DE SOUZA!
Data!Nascimento:!29/04/2010!
Nome!da!mãe:!JULIANA MARQUES DOS SANTOS!
Data!do!cadastro!na!instituição:!31/08/2020 
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ATENDIMENTO INDIVIDUAL 

Prontuário de Atendimento Individual (semanal) – AGOSTO/2020 

Usuário: Amanda Serpa Chernicoski 

Data Nascimento: 28/05/1988 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola 

 

     Data                                  Assunto 

04/08/2020 

Atendimento online: Realizado atendimento online por 
chamada de vídeo via whatsapp para apoio emocional, 
abordado questões de interesses pessoais com foco no 
autoconhecimento. 

11/08/2020 

Atendimento online: Realizado atendimento online por 
chamada de vídeo via whatsapp com foco nas habilidades 
socias em, se colocar no lugar no outro.  

18/08/2020 

Atendimento presencial: Estabelecer vínculo terapêutico e 
escuta. Amanda apresentou interesse ao mercado de 
trabalho. Foi trabalhado questões comportamentais de 
habilidades sociais para prepará-la ao mercado de trabalho. 

25/08/2020 

Atendimento presencial: Estabelecer vínculo terapêutico e 
escuta. Com foco nas relações familiares e externas, 
trabalhado questões comportamentais, sentimentos, 
emoções e controle da ansiedade.  
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ATENDIMENTO INDIVIDUAL 

Prontuário de Atendimento Individual (semanal) – AGOSTO/2020 

Usuário: Gostavo Kolm  Barichello 

Profissional: Psicólogo Juliano Amaral Mattos 

     Data                                  Assunto 

21/08/2020 

Paciente relatou um intenso desentendimento com a mãe devido 
a uma interferência que a mesma realizou em um momento que 
o usuário estava jogando videogame. Foram trabalhados nessa 
sessão aspectos referentes aos limites bem como os conceitos de 
comunicação assertiva para que o usuário possa se 
instrumentalizar nas suas interações com a mãe. 

26/08/2020 

Paciente apresentou-se ao atendimento com grande preocupação 
em relação aos conflitos com sua mãe. Relata que a mãe tem 
grande dificuldade de focar no agora, pensando sempre no 
futuro e tal fato faz com que ele se desorganize. Relata ainda 
que a mãe é muito sentimental e tem dificuldade para se 
comunicar de forma não violenta. O paciente foi acolhido na 
sessão onde foram definidas estratégias para melhorar a 
comunicação de ambos assim como ampliar o nível de 
assertividade relacional. 
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ATENDIMENTO INDIVIDUAL 

Prontuário de Atendimento Individual (semanal) – AGOSTO/2020 

Usuário: Gabriel Schallenberger de Souza  

Data Nascimento: 29/12/1999 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola 
 

     Data                                  Assunto 

06/08/2020 

Atendimento online: Realizado atendimento online por vídeo 
chamada via whatsapp para apoio emocional, abordado 
questões de interesse pessoal, lidar com os sentimentos e 
emoções. 

13/08/2020 

Atendimento online: Realizado atendimento online por vídeo 
chamada via whatsapp, com foco no mercado de trabalho, 
abordado questões sobre habilidades sociais para 
encaminhamento ao mercado de trabalho. 

26/08/2020 

Atendimento online: Realizado atendimento por vídeo 
chamada via whatsapp para apoio emocional e surporte 
quanto a nova experiência no trabalho. 
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ATENDIMENTO INDIVIDUAL 

Prontuário de Atendimento Individual (semanal) – AGOSTO/2020 

Usuário: Nátaly Mayara Reicherdt 

Data Nascimento: 27/05/2002 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola 
 

     Data                                  Assunto 

21/08/2020 

Atendimento presencial: Realizado atendimento com 
objetivo de explorar lembranças e memórias com foco no 
autoconhecimento. 

28/08/2020 
Usuária Faltou. 
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ATENDIMENTO FAMILIAR 

AGOSTO/2020 
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ATENDIMENTO FAMILIAR 
 
 

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2020 
 
 
De 01/08/2020 à 31/08/2020 
 

· 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. 
 

 
Ø 09/06 

 
· Atendimento com mãe do usuário Jean C. de Camargo: Atendimento familiar com a 

mãe do usuário Jean Carvalho, Sra. Elisa, para explorar e conhecer o contexto familiar, as 
relações e os comportamentos do usuário.  
 
 
 
Ø 18/08 
 

· Atendimento com mãe do usuário Diogo C. Casa: Realizado atendimento inicial, 
acolhimento e levantamento das demandas iniciais do histórico familiar. 
 
 
 
 
Ø 20/08 
 

· Atendimento com mãe do usuário Matheus S. Amandio: Atendimento familiar, com a 
mãe do usuário Matheus, Sra. Simone, para acolhimento, e explorar o contexto familiar, 
rotinas, comportamentos e desenvolvimento do usuário. 
 

· Atendimento com mãe do usuário Davi C. Rocha: Realizado atendimento inicial, 
acolhimento e levantamento das demandas iniciais do histórico familiar. 
 
 

 

 
Ø 21/08 
 

· Atendimento com mãe do usuário Lorenzo Stein: Não compareceu. 
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· Atendimento com mãe da usuária Alana G. Silveira: Atendimento familiar com a mãe 
da usuária Alana, Sra. Monica, para acolhimento, e explorar o contexto familiar, rotinas, 
comportamentos da usuária. 

 
· Atendimento com pai do usuário Alavro F. P. da Silva: Realizado atendimento inicial, 

acolhimento e levantamento das demandas iniciais do histórico familiar. Abordado a 
temática da função do trabalho psicossocial na instituição como elemento fundamento na 
organização familiar. 

 
 
 
 
Ø 24/08 
 

· Atendimento com mãe da usuária Luciana Algaza: Realizado atendimento inicial, 
acolhimento e levantamento das demandas iniciais do histórico familiar. Abordado a 
temática da função do trabalho psicossocial na instituição como elemento fundamento na 
organização familiar. 
 
 
 
 
Ø 25/08 
 

· Atendimento com mãe da usuária Luciana Henrique Brillinger: Realizado 
atendimento inicial, acolhimento e levantamento das demandas iniciais do histórico 
familiar. Abordado a temática da função do trabalho psicossocial na instituição como 
elemento fundamento na organização familiar. 
 
 
 
 
Ø 26/08 
 

· Atendimento com mãe da usuária Isabela Couto: Atendimento familiar com a mãe da 
usuária Isabella, Sra. Ilka, para acolhimento, escuta e explorar o contexto familiar, rotinas, 
comportamentos e desenvolvimento da usuária. 
 
 
 
 
Ø 27/08 
 

· Atendimento com mãe do usuário Joaquim de A. Junior: Atendimento familiar, com a 
mãe do usuário Joaquim, Sra. Denize, para acolhimento, e explorar o contexto familiar, 
rotinas, comportamentos e desenvolvimento do usuário. 
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· Atendimento com pai do usuário Daniel V. P. Pereira: Realizado atendimento inicial, 
acolhimento e levantamento das demandas iniciais do histórico familiar. Abordado a 
temática da função do trabalho psicossocial na instituição como elemento fundamento na 
organização familiar. 
 
 
Ø 31/08 
 

· Atendimento com mãe da usuária Alana G. Silveira: Atendimento familiar com o pai 
da usuária Alana, Sr. Mario, para acolhimento, escuta de demanda quanto a questões de 
saúde e comportamentos da usuária. 
 

· Atendimento com mãe do usuário Gabriel Z. Borges: Realizado atendimento inicial, 
acolhimento e levantamento das demandas iniciais do histórico familiar. Abordado a 
temática da função do trabalho psicossocial na instituição como elemento fundamento na 
organização familiar. 
 
 

 
AVALIAÇÕES/DEVOLUTIVAS: 
 
 
Ø 05/08  

 
 
·  Atendimento com responsáveis pelo usuário Marcelo Jorge W. Filho – não compareceu 
· Atendimento com responsáveis pelo usuário Philip de Oliveira Correia; 
· Atendimento com responsáveis pela usuária Cassiane Saula R. Perri; 
· Atendimento com responsáveis pelo usuário Arthur José Cavalheiro Bertolo. 
·  
 
 
 

Ø 12/08  
 

· Atendimento com responsáveis pela usuária Cassiane Saula R. Perri; 
· Atendimento com responsáveis pelo usuário Arthur José Cavalheiro Bertolo. 

 
 
 

 

 
 
 

                                              Psicossocial AMA Litoral-SC 

 AGOSTO/2020  
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OFICINA COM AS FAMÍLIAS 

 
No dia 26 de agosto do presente ano ás 14 horas foi promovido a oficina com as 

famílias/roda de conversa presencial com o objetivo de ser discutido sobre as dificuldades 
alimentares, preferências, seletividade alimentar, entre outros.  

Assim a oficina foi conduzida pela nutricionista Priscila, Fonoaudióloga Karina e a 
Terapeuta Ocupacional Tanise a qual foi possível tirar dúvidas das famílias, bem como realizar 
orientações do dia a dia que vem a contribuir na questão alimentar.  

 
Salienta-se que a mesma oficina foi promovida de forma online/remotamente com as 

profissionais acima mencionadas no dia 26 de agosto 2020 ás 16horas como forma de proporcionar 
diferentes acessos de acordo com as possibilidades das famílias. Respeitando a questão da 
pandemia, bem como promovendo o acesso a informação que é um assunto tão discutido e que vem 
ao encontro da realidade das famílias.  

 
 
 
 
 

 
Convite seletividade alimentar-  

Turmas 26/08/2020 ás 14h ( presencial)  
Turma 26/08/2020 ás 16h (online) 
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Oficina com as famílias/Roda de conversa  

 26/05/2020 ás 14horas  - 
Orientação alimentar 

 
 
 
 
 

 
                                      Oficina com as famílias – orientação alimentar 
                        Dia:  26/08/2020 ás 16horas – via Skype/online/remotamente 
 
 
 
 

Equipe psicossocial 
Agosto 2020 

82 / 1118



83 / 1118



                                                                                             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 

 

 

 

 

    

 

 

ATIVIDADE COMUNITÁRIA 

AGOSTO/2020 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psicossocial AMA Litoral – SC 

AGOSTO/2020 
 

84 / 1118



                                            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.blogspot.com 

 

 

ATIVIDADE COMUNITÁRIA 

 

Data:  26/08/2020 

Horários: 16horas  

LOCAL: online / live 

 

Equipe Psicossocial AMA 

· Psicóloga: Tamyris Mees Espindola CRP 12/16557 

· Psicóloga  Juliano Amaral Mattos CRP 12/16590 

· Assistente Social: Regina Dal Bem CRESS 12/8404 

 

No dia 26 de AGOSTO 2020 as 16 horas , foi realizada (1) uma atividade comunitária adaptada, 

ou seja realizou-se uma roda de conversa através de live a qual foi possível discutir sobre a questão 

da intervenção do TEA em época de pandemia a qual envolveu a questão pedagógica em tempo de 

pandemia, bem como questões voltadas ao autismo, a qual foi promovido para as famílias/rede 

escolar.  

.  
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Live: Intervenção com TEA em época de pandemia 

26/08/2020 ás 16horas 

 

 

 

Equipe Psicossocial AMA 

Agosto 2020 
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REUNIÃO COM A REDE INTERSETORIAL 

 

DATA: 04/08/2020 

HORÁRIO: 09 HORAS 

LOCAL: via Skype – vídeo conferência 

 

 No dia 04 de agosto de 2020, ás 09 horas realizou-se via Skype, a reunião ordinária do 

Conselho Municipal da Criança e do Adolescente – CMDCA, a qual foi possível discutir sobre as 

políticas públicas, plano de ação, geração de trabalho e renda - CIEE.  

 

 Segue abaixo a pauta que foram discutidas no decorrer da reunião:  

PAUTA: 

Pauta 01: Aprovação da Ata; 

Pauta 02: Leitura dos Ofícios Expedidos e Documentos Recebidos; 

Pauta 03: Plano de Ação (art. 3º, XIX, do Regimento Interno);  

Pauta 04: Comissão de Registro, Inscrição e Reavaliação: Análise dos Documentos da GERAR – 

Geração de Emprego e Renda e do Centro de Integração Emprego-Escola - CIEE; 

Pauta 05: Assuntos Gerais. 

 

 

 

Equipe psicossocial  

Agosto/2020 

AMA Litoral SC 
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REUNIÃO COM A REDE INTERSETORIAL 

 

DATA: 18/08/2020 

HORÁRIO: 09 HORAS 

LOCAL: via Skype – vídeo conferência 

 

 No dia 18 de agosto de 2020, ás 09 horas realizou-se via Skype, a reunião ordinária do 

Conselho Municipal da Criança e do Adolescente – CMDCA, a qual foi possível discutir sobre as 

políticas públicas, entre outros. Salienta-se que a AMA Litoral está presente a fim de contribuir na 

garantia dos direitos da criança e do adolescente.  

 

 Segue abaixo a pauta que foram discutidas no decorrer da reunião:  

PAUTA: 

 

Pauta 01: Aprovação da Ata; 

Pauta 02: Leitura dos Ofícios Expedidos e Documentos Recebidos; 

Pauta 03: Aprovação do Plano de Ação para 2021; 
Pauta 04: Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e Proteção Social da Criança e do 
Adolescente vítimas ou testemunhas de violência; 

Pauta 05: Assuntos Gerais. 
 

 

 

 

Equipe psicossocial  

Agosto/2020 

AMA Litoral SC 
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REUNIÃO COM A REDE INTERSETORIAL 

 

DATA: 20/08/2020 

HORÁRIO: 14 HORAS 

LOCAL: via Skype – vídeo conferência 

 

 No dia 20 de agosto de 2020, ás 14 horas realizou-se via Skype, a reunião ordinária do 

Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, sendo que a AMA Litoral está 

participando ativamente  juntamente com as demais instituições e serviços que fazem parte deste 

conselho. Salienta-se que  devido ao COVID 19, as reuniões estão sendo de forma online, como 

forma de evitar o aglomerado de pessoal e assim garantir a proteção de todos.  

 Assim foi discutido sobre a questão das políticas públicas voltadas ao atendimento á pessoa 

com deficiência. 

 

  

 

 

 

 

Equipe psicossocial  
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REUNIÃO COM A REDE INTERSETORIAL  

 

EXTRAORDINÁRIA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA –  

CMDPD 

 

DATA: 28/08/2020 

HORÁRIO: 14 HORAS 

LOCAL: via Skype – vídeo conferência 

 

 

 No dia 28 de agosto de 2020, ás 14 horas realizou-se via Skype, a reunião extraordinária do 

Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a fim de realizar a votação da mesa 

diretora, no intuito trabalhar junto ás instituições, bem como contribuir na garantia dos direitos.  

 

 

 

 

Equipe psicossocial 

Agosto/2020  

AMA Litoral SC 
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ATENDIMENTO INDIVIDUAL 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES PROFISSIONAIS 

Atendimentos REMOTOS e PRESENCIAIS 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGOSTO/2020 
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RELATÓRIO MENSAL – AGOSTO/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: Agosto/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

03/08/2020 
à 

07/08/2020 

A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o retorno das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma 
tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas 
para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa 
estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas 
das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de 
recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve 
os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário.  

10/08/2020 
à 

14/08/2020 

Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas, e 
também realizados atendimentos via plataforma para auxiliar nas 
alterações de envio e resolução das atividades. 
 
Atividade 13/08/2020: Vídeo Teatro 
Objetivos: Promover a socialização e a interação. Buscar a 
participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da 
linguagem oral e corporal. 
Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas 
de papelão, som e luz. 
Desenvolvimento: Escolha do tema; Compor os personagens; 
Confeccionar o cenário, roupas, som e luz; Ensaios; Apresentação 
online. 
RESPOSTA: Atividade realizada 
 

17/08/2020 

Atividade: Exercícios com bola 
Objetivos: Desenvolver alguns fundamentos corporais com 
diferentes tipos de bola. 
Materiais: Bola de basquete, vôlei e cones. 
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Daiany Sartori Volpin 
Educadora Física AMA Litoral-SC 

 

Desenvolvimento: A usuária apresentou-se tranquila e receptiva. 
Iniciamos o atendimento com alongamento e breve conversa para 
conhecer melhor as afinidades da Alana com a Educação Física. Em 
seguida trabalhamos alguns passes com diferentes bolas, exercícios 
coordenativos e zig-zag entre cones. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL. 
 

19/08/2020 

Atividade: Vídeo Noite Temática 
Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para os 
participantes; Reconhecer a linguagem corporal como meio de 
interação social; Realizar brincadeira de papéis sociais. 
Desenvolvimento: Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite 
temática com toda a família. Use a criatividade e faça a festa do 
pijama, noite de máscaras, artistas, noite italiana, noite do cinema, 
noite árabe, etc... E para incrementar a ideia, você pode preparar 
pratos temáticos (pipoca, pizza, sanduíche, comida típica)  e escolher 
filmes, músicas ou danças de acordo com o tema escolhido. 
RESPOSTA: Atividade realizada 
 

24/08/2020 

Atividade: Conhecendo melhor 
Objetivo: Conhecer um pouco mais da Alana. 
Materiais: Perguntas em anexo. 
Modo de fazer: Responder as perguntas abaixo por áudio, vídeo ou 
escrita (com foto). 
Questionário: 
Em que horário você costuma acordar? 
O que você costuma fazer no período da manhã? 
O que você costuma fazer no período da tarde? 
Você gosta de atividades física? Quais e se costuma praticar alguma? 
Em que momento do dia você está junto a sua família? O que vocês 
costumam fazer juntos? 
O que você faz para se divertir? 
Você assiste TV, usa celular/tablet ou vídeo game? Em que horários? 
Você tem algum personagem ou algum programa preferido? 
Quais são suas responsabilidades em casa? 
Quais são seus pratos favoritos (comida)? 
Em que horário você costuma ir dormir? 
RESPOSTA: Atividade realizada 
 

26/08/2020 

Atividade: Vídeo Sessão de Cinema em Casa 
Objetivos: Inserir a arte do cinema no processo de ensino-
aprendizagem, e na vida cotidiana do educando. 
Promover a reflexão e a leitura da mensagem de um filme, apontando 
as características expostas e envolvendo todos os eixos pertencentes 
ao tema abordado. 
Desenvolvimento: Assistir um filme todos juntos, em família. De 
preferência à noite, para ficar mais escurinho e criar um clima de 
cinema ou, se for durante o dia vocês podem escurecer o ambiente 
com cortinas ou toalhas. 
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Pode-se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa escolha um 
filme de sua preferência por vez, a cada dia, agradando assim a 
todos. 
Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir 
pipoca de acordo com os gostos pessoais. 
Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do término do filme 
fazer uma roda de conversa. 
Cada um poderá expor a leitura e a mensagem deste filme. E se o 
final fosse diferente? Quais os sentimentos que transmitiu? Etc... 
RESPOSTA: PENDENTE 
 

31/08/2020 

Atividade: Jogos de mesa 
Objetivo: Atenção compartilhada, concentração e socialização. 
Desenvolvimento: Foi realizado alongamento e jogos de mesa 
(Jenga e jogo da memória). Alana relatou que teve convulsão final de 
semana e que caiu sobre o braço, por este motivo optamos por 
atividades em sala, para evitar movimentos que provocasse estresse 
físico. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL. 
 

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: Agosto/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

03/08/2020 
à 

07/08/2020 

A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o retorno das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma 
tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas 
para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa 
estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas 
das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de 
recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve 
os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário.  

10/08/2020 
à 

14/08/2020 

Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas, e 
também realizados atendimentos via plataforma para auxiliar nas 
alterações de envio e resolução das atividades. 
 
Atividade 13/08/2020: Vídeo Teatro 
Objetivos: Promover a socialização e a interação. Buscar a 
participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da 
linguagem oral e corporal. 
Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas 
de papelão, som e luz. 
Desenvolvimento: Escolha do tema; Compor os personagens; 
Confeccionar o cenário, roupas, som e luz; Ensaios; Apresentação 
online. 
RESPOSTA: PENDENTE 
 

17/08/2020 

Atividade: Exercícios com bola 
Objetivo: Desenvolver coordenação motora ampla e lateralidade. 
Materiais: Bola de basquete e cones. 
Desenvolvimento: O usuário apresentou-se bastante animado, 
porém ansioso. Iniciamos o atendimento com alongamento e em 
seguida trabalhamos zig-zag entre cones, manipulando bola de 
basquete. Davi demonstrou um pouco de resistência aos comandos, 
querendo fazer somente o que lhe agradava. 
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ATENDIMENTO PRESENCIAL. 
 

19/08/2020 

Atividade: Conhecendo as vogais. 
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; Promover momento de 
aprendizado entre família e usuário; Estimular coordenação motora 
fina e viso motora; Desenvolver atenção compartilhada. 
Materiais: Computador, tablet ou celular para acessar o link da 
música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; 
Realizar o registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo 
da mão; Fazer o movimento dos dedos, conforme comando da 
música. 
RESPOSTA: PENDENTE 
 

24/08/2020 

Atividade: Brincadeira Tá quente!/Tá frio! 
Objetivos: Achar o objeto escondido, despertando o interesse e 
atenção. 
Aprendizagem: Algumas noções de deslocamento como, direita, 
esquerda, pra frente, pra trás, bem como entender a importância da 
participação do outro nesse processo (socialização). 
Desenvolvimento: 
- Precisamos de 1 objeto (escolher um brinquedo que a criança tenha 
interesse) para que seja escondido; 
- Uma pessoa irá contar até 20 (tempo para que o objeto seja 
escondido); enquanto a outra esconde; 
-  A pessoa que estava contanto, começa a procurar... 
- A pessoa que escondeu começa a dar “dicas”, falando está 
quente/está frio, quando a criança se aproxima ou se afasta do objeto; 
- A criança “ganha” quando achar o objeto escondido; 
- Repete a brincadeira. 
RESPOSTA: PENDENTE 
 

26/08/2020 

Atividade: Refletindo as vogais na parede. 
Objetivo: Conhecer as vogais; Desenvolver coordenação motora 
ampla; Estimular percepção de lateralidade; Estimular coordenação 
olho mão; Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
Materiais: Rolo de papel higiênico; Fita durex larga; Caneta 
permanente ou canetinha preta. 
Desenvolvimento: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso 
com rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha, 
após a confecção utilizaremos a lanterna do celular ou manual 
(comum) para refletir as vogais na parede. Importante que o adulto 
esteja mediando a execução da atividade, reforçando verbalmente o 
nome das vogais, incentivando que a criança olhe e faça o traçado 
das letras na parede, sempre respeitando a individualidade de cada 
aprendente. 
RESPOSTA: PENDENTE 
 

31/08/2020 Atividade: Exercícios com bola 
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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. Davi relatou estar com dor de barriga e ficava o 
tempo todo reclamando.  Levamos ele ao banheiro e para tomar água. 
Durante o atendimento demonstrou ansiedade e em alguns 
momentos birra. Em relação as atividades não correspondeu ao 
exercício proposto. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL. 
 

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: Agosto/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

03/08/2020 
à 

07/08/2020 

A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o retorno das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma 
tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas 
para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa 
estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas 
das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de 
recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve 
os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário.  

13/08/2020 

Atividade: Vídeo Teatro 
Objetivos: Promover a socialização e a interação. Buscar a 
participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da 
linguagem oral e corporal. 
Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas 
de papelão, som e luz. 
Desenvolvimento: Escolha do tema; Compor os personagens; 
Confeccionar o cenário, roupas, som e luz; Ensaios; Apresentação 
online. 
 
RESPOSTA: PENDENTE 

17/08/2020 

Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas, e 
também realizados atendimentos via plataforma para auxiliar nas 
alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: Em execução. 
 

19/08/2020 

Atividade: Vídeo Noite Temática 
Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para os 
participantes; Reconhecer a linguagem corporal como meio de 
interação social; Realizar brincadeira de papéis sociais. 
Desenvolvimento: Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite 
temática com toda a família. Use a criatividade e faça a festa do 
pijama, noite de máscaras, artistas, noite italiana, noite do cinema, 
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noite árabe, etc... E para incrementar a ideia, você pode preparar 
pratos temáticos (pipoca, pizza, sanduíche, comida típica)  e escolher 
filmes, músicas ou danças de acordo com o tema escolhido. 
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

24/08/2020 

Atividade: Circuito e jogo com bola. 
Objetivo: Desenvolver habilidades motoras básicas de locomoção e 
manipulação. 
Materiais: Bolas, cones, cordas e mini obstáculos. 
Desenvolvimento: Alongamento, circuito e jogo com bola. O usuário 
realizou todas as atividades, porém apresentou limitações na 
execução dos exercícios e em alguns momentos ficava disperso. 
ATENDIMENTO PESENCIAL. 
 

26/08/2020 

Atividade: Vídeo Sessão de Cinema em Casa 
Objetivos: Inserir a arte do cinema no processo de ensino-
aprendizagem, e na vida cotidiana do educando. 
Promover a reflexão e a leitura da mensagem de um filme, apontando 
as características expostas e envolvendo todos os eixos pertencentes 
ao tema abordado. 
Desenvolvimento: Assistir um filme todos juntos, em família. De 
preferência à noite, para ficar mais escurinho e criar um clima de 
cinema ou, se for durante o dia vocês podem escurecer o ambiente 
com cortinas ou toalhas. 
Pode-se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa escolha um 
filme de sua preferência por vez, a cada dia, agradando assim a 
todos. 
Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir 
pipoca de acordo com os gostos pessoais. 
Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do término do filme 
fazer uma roda de conversa. 
Cada um poderá expor a leitura e a mensagem deste filme. E se o 
final fosse diferente? Quais os sentimentos que transmitiu? Etc... 
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

31/08/2020 

Atividade: Circuito ativo 
Materiais: Cadeira, bola/objeto e tapete. 
Objetivo: Aumentar o nível de condicionamento físico; Melhorar a 
estabilidade e força da articulação do quadril; E coordenação motora 
ampla. 
Desenvolvimento: 
Exercício 1 – Iniciar da posição sentando na cadeira. O objetivo é 
levar, correr, agachar e encostar no objeto no chão. Em seguida volta 
para posição inicial e reinicia novamente o movimento. Repetir o 
exercício por 10 vezes; 
Exercício 2 – Iniciar da posição sentando na cadeira novamente. O 
objetivo é levar, correr, deitar de costas num tapete ou colchonete e 
elevar o joelho em 90º graus. Permanecer nessa posição por 10 a 15 
segundos. Repetir este exercício por 2 vezes. 
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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: Brayan Henrique dos Santos 
Data Nascimento: 03/02/2017 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

03/08/2020 
à 

07/08/2020 

A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o retorno das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma 
tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas 
para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa 
estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas 
das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de 
recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve 
os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário.  

10/08/2020 
à 

14/08/2020 

Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas, e 
também realizados atendimentos via plataforma para auxiliar nas 
alterações de envio e resolução das atividades. 
 
Atividade 13/08/2020: Vídeo “Bichinho do seu nome”  
Objetivo: Reconhecer  o nome próprio, desenvolver coordenação 
motora fina e Visio motora, imaginação e atenção sustentada e 
compartilhada. 
Materiais: Para realizar essa proposta foi necessário utilizar como 
recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir. 
RESPOSTA: PENDENTE 
 

18/08/2020 

Atendimento de 30 minutos oferecido ao Brayan e família no intuito 
de orientar sobre o uso da máscara. 
Proposta: Realizar tentativas e orientações sobre o uso correto da 
máscara. Processo de estabelecimento de vínculo e adaptação com 
a criança. 
Resultado: Usuário compareceu ao atendimento na presença do pai 
Paulo. O pai foi orientado sobre formas de introduzir a máscara nos 
momentos de brincadeira, e de como familiarizar a criança com a 
máscara. Brayan interagiu com brinquedos de encaixe e caixas, não 
houve choros, aceitou a permanência em sala tranquilamente. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL. 
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19/08/2020 

Atividade: Conhecendo as vogais. 
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; Promover momento de 
aprendizado entre família e usuário; Estimular coordenação motora 
fina e viso motora; Desenvolver atenção compartilhada. 
Materiais: Computador, tablet ou celular para acessar o link da 
música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; 
Realizar o registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo 
da mão; Fazer o movimento dos dedos, conforme comando da 
música. 
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

25/08/2020 

Atividade para casa: Conhecendo as emoções 
Objetivo: Trabalhar a fala e linguagem, como também as habilidades 
socioemocionais. 
Desenvolvimento: Sentar-se com a criança em um momento 
exclusivo, em que esteja somente ele e um adulto; Chamar a atenção 
dele para o vídeo enviado referente a música das emoções; Enquanto 
a criança escuta e assiste o vídeo, apontar para o desenho que estará 
no canto do vídeo, nomeando a emoção que aparecer (Feliz, triste, 
bobo, bravo); Após assistirem o vídeo apresentar para a criança as 
figuras envidas no final deste arquivo, incentivando que identifique e 
nomeie as emoções. 
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

26/08/2020 

Atividade: Refletindo as vogais na parede. 
Objetivo: Conhecer as vogais; Desenvolver coordenação motora 
ampla; Estimular percepção de lateralidade; Estimular coordenação 
olho mão; Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
Materiais: Rolo de papel Higiênico; Fita durex larga; Caneta 
permanente ou canetinha preta. 
Desenvolvimento: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso 
com rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha, 
após a confecção utilizaremos a lanterna do celular ou manual 
(comum) para refletir as vogais na parede. Importante que o adulto 
esteja mediando a execução da atividade, reforçando verbalmente o 
nome das vogais, incentivando que a criança olhe e faça o traçado 
das letras na parede, sempre respeitando a individualidade de cada 
aprendente. 
RESPOSTA: 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: Agosto/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

03/08/2020 
à 

07/08/2020 

A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o retorno das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma 
tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas 
para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa 
estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas 
das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de 
recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve 
os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

13/08/2020 

Atividade: Vídeo “Bichinho do seu nome” 
Objetivo: Reconhecer  o nome próprio, desenvolver coordenação 
motora fina e Visio motora, imaginação e atenção sustentada e 
compartilhada. 
Materiais: Para realizar essa proposta foi necessário utilizar como 
recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir.  
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

18/08/2020 

Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas, e 
também realizados atendimentos via plataforma para auxiliar nas 
alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: Em execução. 
 

19/08/2020 

Atividade: Conhecendo as vogais. 
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; Promover momento de 
aprendizado entre família e usuário; Estimular coordenação motora 
fina e viso motora; Desenvolver atenção compartilhada. 
Materiais: Computador, tablet ou celular para acessar o link da 
música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; 
Realizar o registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo 
da mão; Fazer o movimento dos dedos, conforme comando da 
música. 
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RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

25/08/2020 

Atividade: Circuito e jogo com bola. 
Objetivo: Desenvolver habilidades motoras básicas de locomoção e 
manipulação. 
Materiais: Bolas, cones, cordas e mini obstáculos. 
Desenvolvimento: Alongamento, circuito e jogo com bola. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL. 
 

26/08/2020 

Atividade: Refletindo as vogais na parede. 
Objetivo: Conhecer as vogais; Desenvolver coordenação motora 
ampla; Estimular percepção de lateralidade; Estimular coordenação 
olho mão; Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
Materiais: Rolo de papel Higiênico; Fita durex larga; Caneta 
permanente ou canetinha preta. 
Desenvolvimento: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso 
com rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha, 
após a confecção utilizaremos a lanterna do celular ou manual 
(comum) para refletir as vogais na parede. Importante que o adulto 
esteja mediando a execução da atividade, reforçando verbalmente o 
nome das vogais, incentivando que a criança olhe e faça o traçado 
das letras na parede, sempre respeitando a individualidade de cada 
aprendente. 
RESPOSTA: Atividade 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: Paulo Henrique Kock Arruda 
Data Nascimento: 30/07/2013 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

03/08/2020 
à 

07/08/2020 

A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o retorno das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma 
tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas 
para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa 
estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas 
das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de 
recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve 
os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

13/08/2020 

Atividade: Vídeo “Bichinho do seu nome” 
Objetivo: Reconhecer  o nome próprio, desenvolver coordenação 
motora fina e Visio motora, imaginação e atenção sustentada e 
compartilhada. 
Materiais: Para realizar essa proposta foi necessário utilizar como 
recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir.  
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

18/08/2020 

Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas, e 
também realizados atendimentos via plataforma para auxiliar nas 
alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: Em execução. 
 

19/08/2020 

Atividade: Conhecendo as vogais. 
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; Promover momento de 
aprendizado entre família e usuário; Estimular coordenação motora 
fina e viso motora; Desenvolver atenção compartilhada. 
Materiais: Computador, tablet ou celular para acessar o link da 
música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; 
Realizar o registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo 
da mão; Fazer o movimento dos dedos, conforme comando da 
música. 
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RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

25/08/2020 

Atividade: Circuito e jogo com bola. 
Objetivo: Desenvolver habilidades motoras básicas de locomoção e 
manipulação. 
Materiais: Bolas, cones, cordas e mini obstáculos. 
Desenvolvimento: Alongamento, circuito e jogo com bola. 
ARENDIMENTO PRESENCIAL. 
 

26/08/2020 

Atividade: Refletindo as vogais na parede. 
Objetivo: Conhecer as vogais; Desenvolver coordenação motora 
ampla; Estimular percepção de lateralidade; Estimular coordenação 
olho mão; Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
Materiais: Rolo de papel Higiênico; Fita durex larga; Caneta 
permanente ou canetinha preta. 
Desenvolvimento: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso 
com rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha, 
após a confecção utilizaremos a lanterna do celular ou manual 
(comum) para refletir as vogais na parede. Importante que o adulto 
esteja mediando a execução da atividade, reforçando verbalmente o 
nome das vogais, incentivando que a criança olhe e faça o traçado 
das letras na parede, sempre respeitando a individualidade de cada 
aprendente. 
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: Efraim Henrique dos Santos Pereira 
Data Nascimento: 07/06/2014 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

03/08/2020 
à 

07/08/2020 

A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o retorno das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma 
tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas 
para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa 
estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas 
das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de 
recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve 
os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

13/08/2020 

Atividade: Vídeo “Bichinho do seu nome” 
Objetivo: Reconhecer  o nome próprio, desenvolver coordenação 
motora fina e Visio motora, imaginação e atenção sustentada e 
compartilhada. 
Materiais: Para realizar essa proposta foi necessário utilizar como 
recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir.  
RESPOSTA: PENDENTE 
 

18/08/2020 

Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas, e 
também realizados atendimentos via plataforma para auxiliar nas 
alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: Em execução. 
 

19/08/2020 

Atividade: Conhecendo as vogais. 
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; Promover momento de 
aprendizado entre família e usuário; Estimular coordenação motora 
fina e viso motora; Desenvolver atenção compartilhada. 
Materiais: Computador, tablet ou celular para acessar o link da 
música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; 
Realizar o registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo 
da mão; Fazer o movimento dos dedos, conforme comando da 
música. 
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RESPOSTA: PENDENTE 
 

25/08/2020 
ATENDIMENTO PRESENCIAL – Não compareceu. 
 

26/08/2020 

Atividade: Refletindo as vogais na parede. 
Objetivo: Conhecer as vogais; Desenvolver coordenação motora 
ampla; Estimular percepção de lateralidade; Estimular coordenação 
olho mão; Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
Materiais: Rolo de papel Higiênico; Fita durex larga; Caneta 
permanente ou canetinha preta. 
Desenvolvimento: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso 
com rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha, 
após a confecção utilizaremos a lanterna do celular ou manual 
(comum) para refletir as vogais na parede. Importante que o adulto 
esteja mediando a execução da atividade, reforçando verbalmente o 
nome das vogais, incentivando que a criança olhe e faça o traçado 
das letras na parede, sempre respeitando a individualidade de cada 
aprendente. 
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: Adriel Goulart 
Data Nascimento: 10/03/2013 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

03/08/2020 
à 

07/08/2020 

A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o retorno das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma 
tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas 
para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa 
estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas 
das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de 
recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve 
os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

10/08/2020 
à 

14/08/2020 

Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas, e 
também realizados atendimentos via plataforma para auxiliar nas 
alterações de envio e resolução das atividades. 
 
Atividade 13/08/2020: Vídeo “Bichinho do seu nome” 
Objetivo: Reconhecer  o nome próprio, desenvolver coordenação 
motora fina e Visio motora, imaginação e atenção sustentada e 
compartilhada. 
Materiais: Para realizar essa proposta foi necessário utilizar como 
recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir.  
RESPOSTA: PENDENTE 
 

19/08/2020 

Atividade: Conhecendo as vogais. 
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; Promover momento de 
aprendizado entre família e usuário; Estimular coordenação motora 
fina e viso motora; Desenvolver atenção compartilhada. 
Materiais: Computador, tablet ou celular para acessar o link da 
música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; 
Realizar o registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo 
da mão; Fazer o movimento dos dedos, conforme comando da 
música. 
RESPOSTA: Atividade realizada. 
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20/08/2020 

Atividade: Resgate dos objetos 
Materiais: Linhas ou corda, bola ou similar que não ofereça risco; 
Três objetos, brinquedos ou acessórios que o usuário identifique 
como sendo seus. Pode ser aqueles de maior interesse. Exemplo: 
celular, controle de vídeo game. 
Objetivo: Melhora na concentração e coordenação motora. 
Desenvolvimento: Alongamento dos principais grupos musculares, 
pernas, tronco e braços. Definir uma área no chão onde se fará um 
círculo delineado com a linha ou corda, onde em seu centro estarão 
dispostos os objetos. (Entre 2 a 5 metros). Posicionando-se nas 
laterais do círculo a criança bem como demais participantes. Através 
de passes se fará uma contagem para o resgate dos objetos. 
Exemplo: primeiro objeto 10 passes realizados com sucesso, 
segundo objeto 20 passes, terceiro 30. Sendo que o passe será 
considerado apenas quando não tocar o solo. Ao cometer algum erro 
a contagem retorna ao zero, aumentando o número de passes ao 
resgate ou se estipulando uma prenda como exercícios de 
polichinelos. 
RESPOSTA: Atividade realizada. 

26/08/2020 

Atividade: Refletindo as vogais na parede. 
Objetivo: Conhecer as vogais; Desenvolver coordenação motora 
ampla; Estimular percepção de lateralidade; Estimular coordenação 
olho mão; Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
Materiais: Rolo de papel Higiênico; Fita durex larga; Caneta 
permanente ou canetinha preta. 
Desenvolvimento: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso 
com rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha, 
após a confecção utilizaremos a lanterna do celular ou manual 
(comum) para refletir as vogais na parede. Importante que o adulto 
esteja mediando a execução da atividade, reforçando verbalmente o 
nome das vogais, incentivando que a criança olhe e faça o traçado 
das letras na parede, sempre respeitando a individualidade de cada 
aprendente. 
RESPOSTA: PENDENTE 
 

27/08/2020 

Usuário não retornou as atividades anteriores, sendo assim segue 
conduta terapêutica. 
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: Agosto/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

03/08/2020 
à 

07/08/2020 

A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o retorno das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma 
tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas 
para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa 
estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas 
das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de 
recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve 
os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

10/08/2020 
à 

14/08/2020 

Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas, e 
também realizados atendimentos via plataforma para auxiliar nas 
alterações de envio e resolução das atividades. 
 
Atividade 13/08/2020: Dança da formiguinha 
Objetivos: Identificar as partes do corpo humano; Desenvolver 
autonomia; Desenvolver a coordenação motora ampla. 
Material/estratégias:  Notebook ou celular para acessar o link da 
música. Caixa de ovo, tinta guache preta, pincel, canudo flexível e 
cola quente ou cola resistente. 
Desenvolvimento: Iremos construir a nossa formiguinha e junto com 
ela dançar a música "Fui no Mercado". 
RESPOSTA: PENDENTE 
 

19/08/2020 

Atividade: Projetando a dona aranha. 
Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas, desenvolver a 
coordenação motora fina, criatividade, imaginação; Promover a 
interação; Explorar e reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
Material/estratégia: Um rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, 
canetinha, uma lanterna (pode ser a lanterna do celular) e um 
ambiente bem escuro. 
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Desenvolvimento: Primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, 
tampar uma das partes abertas com a fita larga adesiva e após 
desenhar com a canetinha a dona aranha na fita. Logo após, apagar 
a luz do ambiente, deixar bem escurinho, acessar a música da dona 
aranha que está no link enviado junto, e agora utilizaremos a lanterna 
para projetar a dona aranha na parede e agora é só se divertir com a 
música e a dona aranha. 
RESPOSTA: PENDENTE 
 

20/08/2020 
ATENDIMENTO PRESENCIAL – Não compareceu. 
 

26/08/2020 

Atividade: O jacaré foi passear lá na lagoa. 
Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; Coordenação motora 
fina; Criatividade; Imaginação; Promover a interação; Explorar e 
reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
Material/estratégia: Caixa de ovo, EVA, tinta guache verde e  
vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. 
Desenvolvimento: Junto com o vídeo da atividade foi enviado um 
passo a passo de como confeccionar o jacaré para depois juntos 
dançarmos a música: “o jacaré foi passear lá na lagoa” 
RESPOSTA: PENDENTE 
 

27/08/2020 

Atividade: Resgate dos objetos 
Objetivo: Melhorar a concentração e coordenação motora. 
Materiais: Linhas ou corda; Bola (se não tiver em casa, pode 
construir uma com meias ou papel); Três objetos, brinquedos ou 
acessórios que a criança identifique como sendo seus. (Pode ser 
aqueles de maior interesse. Exemplo: boneca, bloco de encaixe, 
carrinho, etc.) 
Desenvolvimento: Esta atividade irá alongar os principais grupos 
musculares, pernas, tronco e braços. 
Etapa 1: Definir uma área no chão onde se fará um círculo com a linha 
ou corda, colocando em seu centro os brinquedos, procurando deixar 
os objetos afastados entre si. 
Etapa 2: A criança deverá se posicionar em uma lateral e o mediador 
da atividade do outro lado do círculo, mantendo uma certa distância 
do mesmo. 
Etapa 3: Através de passes de bola será feita uma contagem para o 
resgate dos objetos. Exemplo: para pegar o primeiro objeto a criança 
deverá passar a bola 10 vezes para o mediador, no segundo objeto 
20 passes e no terceiro 30 passes. 
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; 
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- 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: Agosto/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

03/08/2020 
à 

07/08/2020 

A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o retorno das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma 
tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas 
para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa 
estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas 
das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de 
recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve 
os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

10/08/2020 
à 

14/08/2020 

Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas, e 
também realizados atendimentos via plataforma para auxiliar nas 
alterações de envio e resolução das atividades. 
 
Atividade 13/08/2020: Vídeo “Bichinho do seu nome”  
Objetivo: Reconhecer  o nome próprio, desenvolver coordenação 
motora fina e Visio motora, imaginação e atenção sustentada e 
compartilhada. 
Materiais: Para realizar essa proposta foi necessário utilizar como 
recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir.  
RESPOSTA: PENDENTE 
 

19/08/2020 

Atividade: Conhecendo as vogais. 
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; Promover momento de 
aprendizado entre família e usuário; Estimular coordenação motora 
fina e viso motora; Desenvolver atenção compartilhada. 
Materiais: Computador, tablet ou celular para acessar o link da 
música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; 
Realizar o registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo 
da mão; Fazer o movimento dos dedos, conforme comando da 
música. 
RESPOSTA: PENDENTE 
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20/08/2020 

Atividade: Circuito e jogo com bola. 
Objetivo: Desenvolver habilidades motoras básicas de locomoção e 
manipulação. 
Materiais: Bolas, cones, cordas e mini obstáculos. 
Desenvolvimento: Alongamento, circuito e jogo com bola. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

26/08/2020 

Atividade: Refletindo as vogais na parede. 
Objetivo: Conhecer as vogais; Desenvolver coordenação motora 
ampla; Estimular percepção de lateralidade; Estimular coordenação 
olho mão; Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
Materiais: Rolo de papel Higiênico; Fita durex larga; Caneta 
permanente ou canetinha preta. 
Desenvolvimento: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso 
com rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha, 
após a confecção utilizaremos a lanterna do celular ou manual 
(comum) para refletir as vogais na parede. Importante que o adulto 
esteja mediando a execução da atividade, reforçando verbalmente o 
nome das vogais, incentivando que a criança olhe e faça o traçado 
das letras na parede, sempre respeitando a individualidade de cada 
aprendente. 
RESPOSTA: PENDENTE 
 

27/08/2020 

Atividade: ADOLETA 
Objetivo: Estimular a percepção rítmica, coordenação motora, 
concentração, atenção compartilhada e criatividade. 
Descrição: O jogo de adoleta consiste em uma série de movimentos 
corporais acompanhados com uma canção cantada pelos 
participantes. A proposta consiste em realizar um resgate dessa 
brincadeira, onde o adulto inicialmente demonstre os movimentos que 
conhece e depois crie novos movimentos junto com a criança, afim 
de aumentar o grau de dificuldade da execução e trabalhar a 
criatividade e o planejamento motor. 
Como fazer? 
- Sentar-se de frente com Miguel e Explicar para ele os movimentos 
que devem ser feitos com a mão entre os dois participantes; 
- Em seguida deve apresentar a música para Miguel; 
- Juntos deverão realizar o movimento das mãos com a música 
adoleta; 
- Após realizar a brincadeira uma vez, propor ao Miguel que faça 
outros movimentos com as mãos durante a música, explorando sua 
criatividade (faça uma demonstração, por exemplo fazer duas palmas 
antes de bater na mão do outro participante). 
RESPOSTA: PENDENTE 
 

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: Gabriel Fernandes Prim 
Data Nascimento: 08/05/2016 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

03/08/2020 
à 

07/08/2020 

A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o retorno das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma 
tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas 
para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa 
estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas 
das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de 
recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve 
os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

13/08/2020 

Atividade: Dança da formiguinha 
Objetivos: Identificar as partes do corpo humano; Desenvolver 
autonomia; Desenvolver a coordenação motora ampla. 
Material/estratégias:  Notebook ou celular para acessar o link da 
música. Caixa de ovo, tinta guache preta, pincel, canudo flexível e 
cola quente ou cola resistente. 
Desenvolvimento: Iremos construir a nossa formiguinha e junto com 
ela dançar a música "Fui no Mercado". 
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

19/08/2020 

Atividade: Projetando a dona aranha 
Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas, desenvolver a 
coordenação motora fina, criatividade, imaginação; promover a 
interação; explorar e reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
Material/Estratégia: Um rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, 
canetinha, uma lanterna (pode ser a lanterna do celular) e um 
ambiente bem escuro. 
Atividade: Primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar 
uma das partes abertas com a fita larga adesiva e após desenhar com 
a canetinha a dona aranha na fita. Logo após, apagar a luz do 
ambiente, deixar bem escurinho, acessar a música da dona aranha 
que está no link enviado junto, e agora utilizaremos a lanterna para 
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projetar a dona aranha na parede e agora é só se divertir com a 
música e a dona aranha. 
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

20/08/2020 

Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas, e 
também realizados atendimentos via plataforma para auxiliar nas 
alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: Em execução. 
 

26/08/2020 

Atividade: O jacaré foi passear lá na lagoa. 
Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; Coordenação motora 
fina; Criatividade; Imaginação; Promover a interação; Explorar e 
reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
Material/estratégia: Caixa de ovo, EVA, tinta guache verde e  
vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. 
Desenvolvimento: Junto com o vídeo da atividade foi enviado um 
passo a passo de como confeccionar o jacaré para depois juntos 
dançarmos a música: “o jacaré foi passear lá na lagoa” 
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

27/08/2020 

Atividade: Circuito e jogo com bola. 
Objetivo: Desenvolver habilidades motoras básicas de locomoção e 
manipulação. 
Materiais: Bolas, cones, cordas e mini obstáculos. 
Desenvolvimento: Alongamento, circuito e jogo com bola. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

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: Aiken Arthur Ribeiro Novaes 
Data Nascimento: 10/11/13 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

03/08/2020 
à 

07/08/2020 

A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o retorno das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma 
tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas 
para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa 
estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas 
das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de 
recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve 
os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

10/08/2020 
à 

14/08/2020 

Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas, e 
também realizados atendimentos via plataforma para auxiliar nas 
alterações de envio e resolução das atividades. 
 
Atividade 13/08/2020: Vídeo “Bichinho do seu nome”  
Objetivo: Reconhecer  o nome próprio, desenvolver coordenação 
motora fina e Visio motora, imaginação e atenção sustentada e 
compartilhada. 
Materiais: Para realizar essa proposta foi necessário utilizar como 
recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir.  
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

19/08/2020 

Atividade: Conhecendo as vogais. 
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; Promover momento de 
aprendizado entre família e usuário; Estimular coordenação motora 
fina e viso motora; Desenvolver atenção compartilhada. 
Materiais: Computador, tablet ou celular para acessar o link da 
música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; 
Realizar o registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo 
da mão; Fazer o movimento dos dedos, conforme comando da 
música. 
RESPOSTA: Atividade realizada. 
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20/08/2020 

Atividade: Brincadeira Tá quente!/Tá frio! 
Quantas pessoas na brincadeira: 2 ou mais. 
Tempo da atividade: 15 à 20 minutos. 
Repetição: 2 vezes na semana. 
Objetivos: Trabalhar a atenção compartilhada, tempo de 
permanência e foco em atividade, percepção espacial. 
Aprendizagem com a brincadeira: Algumas noções de 
deslocamento como, direita, esquerda, pra frente, pra trás, bem como 
entender a importância da participação do outro nesse processo 
(socialização). 
Desenvolvimento: 
- Precisamos de 1 objeto (escolher um brinquedo que a criança tenha 
interesse) para que seja escondido; 
- Uma pessoa irá contar até 20 (tempo para que o objeto seja 
escondido); enquanto a outra esconde; 
- A pessoa que estava contanto, começa a procurar... 
- A pessoa que escondeu começa a dar “dicas”, falando está quente 
/ está frio, quando a criança se aproxima ou se afasta do objeto; 
- A criança “ganha” quando achar o objeto escondido; 
- Repete a brincadeira. 
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

26/08/2020 

Atividade: Refletindo as vogais na parede. 
Objetivo: Conhecer as vogais; Desenvolver coordenação motora 
ampla; Estimular percepção de lateralidade; Estimular coordenação 
olho mão; Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
Materiais: Rolo de papel Higiênico; Fita durex larga; Caneta 
permanente ou canetinha preta. 
Desenvolvimento: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso 
com rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha, 
após a confecção utilizaremos a lanterna do celular ou manual 
(comum) para refletir as vogais na parede. Importante que o adulto 
esteja mediando a execução da atividade, reforçando verbalmente o 
nome das vogais, incentivando que a criança olhe e faça o traçado 
das letras na parede, sempre respeitando a individualidade de cada 
aprendente. 
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

27/08/2020 

Atividade: Pense antes de falar 
Objetivo: Trabalhar atenção e concentração 
Material: Quadro de figuras “Pense antes de falar” 
Desenvolvimento:  
- Caso os irmãos queiram participar da atividade, que seja dividido 
um de cada vez para realiza-la, incentivando que cada um espere a 
sua vez no jogo; 
- Explicar para a criança: “Vamos fazer um jogo, eu vou apontando 
para as figuras e você fala o nome de cada uma que eu mostrar, mas 
quando aparecer a ESTRELA você não pode falar NADA e deverá 
aguardar a próxima”; 
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- Vá apontando para as figuras e quando aparecer a estrela e a 
criança falar, lembre ela de que não pode falar “ESTRELA”. 
- Permita que seja um momento divertido, e que ao final ele faça com 
você e com os irmãos também. 
RESPOSTA: Atividade 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: Agosto/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

03/08/2020 
à 

07/08/2020 

A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o retorno das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma 
tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas 
para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa 
estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas 
das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de 
recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve 
os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

13/08/2020 

Atividade: Vídeo Teatro 
Objetivos: Promover a socialização e a interação. Buscar a 
participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da 
linguagem oral e corporal. 
Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas 
de papelão, som e luz. 
Desenvolvimento: Escolha do tema; Compor os personagens; 
Confeccionar o cenário, roupas, som e luz; Ensaios; Apresentação 
online. 
RESPOSTA: PENDENTE 
 

19/08/2020 

Atividade: Vídeo Noite Temática 
Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para os 
participantes; Reconhecer a linguagem corporal como meio de 
interação social; Realizar brincadeira de papéis sociais. 
Desenvolvimento: Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite 
temática com toda a família. Use a criatividade e faça a festa do 
pijama, noite de máscaras, artistas, noite italiana, noite do cinema, 
noite árabe, etc... E para incrementar a ideia, você pode preparar 
pratos temáticos (pipoca, pizza, sanduíche, comida típica)  e escolher 
filmes, músicas ou danças de acordo com o tema escolhido. 
RESPOSTA: PENDENTE 
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20/08/2020 

Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas, e 
também realizados atendimentos via plataforma para auxiliar nas 
alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: Em execução. 
 

26/08/2020 

Atividade: Vídeo Sessão de Cinema em Casa 
Objetivos: Inserir a arte do cinema no processo de ensino-
aprendizagem, e na vida cotidiana do educando. 
Promover a reflexão e a leitura da mensagem de um filme, apontando 
as características expostas e envolvendo todos os eixos pertencentes 
ao tema abordado. 
Desenvolvimento: Assistir um filme todos juntos, em família. De 
preferência à noite, para ficar mais escurinho e criar um clima de 
cinema ou, se for durante o dia vocês podem escurecer o ambiente 
com cortinas ou toalhas. 
Pode-se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa escolha um 
filme de sua preferência por vez, a cada dia, agradando assim a 
todos. 
Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir 
pipoca de acordo com os gostos pessoais. 
Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do término do filme 
fazer uma roda de conversa. 
Cada um poderá expor a leitura e a mensagem deste filme. E se o 
final fosse diferente? Quais os sentimentos que transmitiu? Etc... 
RESPOSTA: PENDENTE 
 

27/08/2020 
ATENDIMENTO PRESENCIAL – Não compareceu. 
 

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: Agosto/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

03/08/2020 
à 

07/08/2020 

A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o retorno das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma 
tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas 
para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa 
estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas 
das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de 
recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve 
os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

13/08/2020 

Atividade: Vídeo “Bichinho do seu nome”  
Objetivo: Reconhecer  o nome próprio, desenvolver coordenação 
motora fina e Visio motora, imaginação e atenção sustentada e 
compartilhada. 
Materiais: Para realizar essa proposta foi necessário utilizar como 
recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir.  
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

19/08/2020 

Atividade: Conhecendo as vogais. 
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; Promover momento de 
aprendizado entre família e usuário; Estimular coordenação motora 
fina e viso motora; Desenvolver atenção compartilhada. 
Materiais: Computador, tablet ou celular para acessar o link da 
música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; 
Realizar o registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo 
da mão; Fazer o movimento dos dedos, conforme comando da 
música. 
RESPOSTA: PENDENTE 
 

20/08/2020 
Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas, e 
também realizados atendimentos via plataforma para auxiliar nas 
alterações de envio e resolução das atividades. 
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RESPOSTA: Em execução. 
 

26/08/2020 

Atividade: Refletindo as vogais na parede. 
Objetivo: Conhecer as vogais; Desenvolver coordenação motora 
ampla; Estimular percepção de lateralidade; Estimular coordenação 
olho mão; Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
Materiais: Rolo de papel Higiênico; Fita durex larga; Caneta 
permanente ou canetinha preta. 
Desenvolvimento: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso 
com rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha, 
após a confecção utilizaremos a lanterna do celular ou manual 
(comum) para refletir as vogais na parede. Importante que o adulto 
esteja mediando a execução da atividade, reforçando verbalmente o 
nome das vogais, incentivando que a criança olhe e faça o traçado 
das letras na parede, sempre respeitando a individualidade de cada 
aprendente. 
RESPOSTA: PENDENTE 
 

27/08/2020 

Atividade: Circuito e jogo com bola. 
Objetivo: Desenvolver habilidades motoras básicas de locomoção e 
manipulação. 
Materiais: Bolas, cones, cordas e mini obstáculos. 
Desenvolvimento: Alongamento, circuito e jogo com bola. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

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: Agosto/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

03/08/2020 
à 

07/08/2020 

A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o retorno das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma 
tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas 
para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa 
estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas 
das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de 
recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve 
os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

10/08/2020 
à 

14/08/2020 

Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas, e 
também realizados atendimentos via plataforma para auxiliar nas 
alterações de envio e resolução das atividades.  
 
Atividade 13/08/2020: Vídeo “Bichinho do seu nome” 
Objetivo: Reconhecer o nome próprio, desenvolver coordenação 
motora fina e Visio motora, imaginação e atenção sustentada e 
compartilhada. 
Materiais: Para realizar essa proposta foi necessário utilizar como 
recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir.  
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

19/08/2020 

Atividade: Conhecendo as vogais. 
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; Promover momento de 
aprendizado entre família e usuário; Estimular coordenação motora 
fina e viso motora; Desenvolver atenção compartilhada. 
Materiais: Computador, tablet ou celular para acessar o link da 
música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; 
Realizar o registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo 
da mão; Fazer o movimento dos dedos, conforme comando da 
música. 
RESPOSTA: PENDENTE 
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21/08/2020 

Objetivo: Criança veio para o primeiro atendimento acompanhado da 
mãe, com o objetivo de orientações ao uso correto da máscara. 
Material/Estratégia: Utilizar Brinquedos e quebra-cabeça. Conversa 
com a mãe sobre a rotina da criança. 
Resultado: Eliezer utiliza a máscara, porém abaixa o tempo todo do 
nariz, criança teve boa interação com a terapeuta e com os 
brinquedos, compartilhando atenção e demonstrando compreensão 
do uso da máscara quando pontuado. Demonstrou-se menos agitado 
que o último atendimento na instituição. Mãe recebeu e aceitou 
orientações. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

26/08/2020 

Atividade: Refletindo as vogais na parede. 
Objetivo: Conhecer as vogais; Desenvolver coordenação motora 
ampla; Estimular percepção de lateralidade; Estimular coordenação 
olho mão; Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
Materiais: Rolo de papel Higiênico; Fita durex larga; Caneta 
permanente ou canetinha preta. 
Desenvolvimento: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso 
com rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha, 
após a confecção utilizaremos a lanterna do celular ou manual 
(comum) para refletir as vogais na parede. Importante que o adulto 
esteja mediando a execução da atividade, reforçando verbalmente o 
nome das vogais, incentivando que a criança olhe e faça o traçado 
das letras na parede, sempre respeitando a individualidade de cada 
aprendente. 
RESPOSTA: PENDENTE 
 

28/08/2020 

Atividade: Resgate dos objetos 
Objetivo: Melhorar a concentração e coordenação motora. 
Materiais: Linhas ou corda; Bola (se não tiver em casa, pode 
construir uma com meias ou papel); Três objetos, brinquedos ou 
acessórios que a criança identifique como sendo seus. (Pode ser 
aqueles de maior interesse. Exemplo: boneca, bloco de encaixe, 
carrinho, etc.) 
Desenvolvimento: Esta atividade irá alongar os principais grupos 
musculares, pernas, tronco e braços. 
Etapa 1: Definir uma área no chão onde se fará um círculo com a linha 
ou corda, colocando em seu centro os brinquedos, procurando deixar 
os objetos afastados entre si. 
Etapa 2: A criança deverá se posicionar em uma lateral e o mediador 
da atividade do outro lado do círculo, mantendo uma certa distância 
do mesmo. 
Etapa 3: Através de passes de bola será feita uma contagem para o 
resgate dos objetos. Exemplo: para pegar o primeiro objeto a criança 
deverá passar a bola 10 vezes para o mediador, no segundo objeto 
20 passes e no terceiro 30 passes. 
RESPOSTA: 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: Igor dos Santos Migliorini 
Data Nascimento: 09/06/2003 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

03/08/2020 
à 

07/08/2020 

A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o retorno das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma 
tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas 
para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa 
estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas 
das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de 
recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve 
os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

10/08/2020 
à 

14/08/2020 

Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas, e 
também foram realizados atendimentos via plataforma para auxiliar 
nas alterações de envio e resolução das atividades. 
 
Atividade 13/08/2020: Vídeo Teatro  
Objetivos: Promover a socialização e a interação. Buscar a 
participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da 
linguagem oral e corporal. 
Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas 
de papelão, som e luz. 
Desenvolvimento: Escolha do tema; Compor os personagens; 
Confeccionar o cenário, roupas, som e luz; Ensaios; Apresentação 
online. 
RESPOSTA: PENDENTE 
 

19/08/2020 

Atividade: Vídeo Noite Temática 
Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para os 
participantes; Reconhecer a linguagem corporal como meio de 
interação social; Realizar brincadeira de papéis sociais. 
Desenvolvimento: Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite 
temática com toda a família. Use a criatividade e faça a festa do 
pijama, noite de máscaras, artistas, noite italiana, noite do cinema, 
noite árabe, etc... E para incrementar a ideia, você pode preparar 
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pratos temáticos (pipoca, pizza, sanduíche, comida típica)  e escolher 
filmes, músicas ou danças de acordo com o tema escolhido. 
RESPOSTA: PENDENTE 
 

21/08/2020 

Atividade: Jogos de mesa 
Objetivo: Atenção compartilhada, concentração e socialização. 
Desenvolvimento: Foi realizado alongamento e jogos de mesa 
(Jenga e jogo da memória). Devido ao mal tempo, optamos por 
realizar atendimento em sala. Usuário estava tranquilo e interagindo 
tranquilamente. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

26/08/2020 

Atividade: Vídeo Sessão de Cinema em Casa 
Objetivos: Inserir a arte do cinema no processo de ensino-
aprendizagem, e na vida cotidiana do educando. 
Promover a reflexão e a leitura da mensagem de um filme, apontando 
as características expostas e envolvendo todos os eixos pertencentes 
ao tema abordado. 
Desenvolvimento: Assistir um filme todos juntos, em família. De 
preferência à noite, para ficar mais escurinho e criar um clima de 
cinema ou, se for durante o dia vocês podem escurecer o ambiente 
com cortinas ou toalhas. 
Pode-se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa escolha um 
filme de sua preferência por vez, a cada dia, agradando assim a 
todos. 
Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir 
pipoca de acordo com os gostos pessoais. 
Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do término do filme 
fazer uma roda de conversa. 
Cada um poderá expor a leitura e a mensagem deste filme. E se o 
final fosse diferente? Quais os sentimentos que transmitiu? Etc... 
RESPOSTA: PENDENTE 
 

28/08/2020 

Atividade: Expressão de movimento. 
Objetivo: Expressar através da música algo que está sentindo; 
Integrar a percepção auditiva com a expressão motora e emocional. 
Desenvolvimento: Colocar uma música, pode ser musical ou música 
em inglês para não induzir os movimentos. Realizar movimentos, 
demonstrando o que aquela música está transmitindo para você. 
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; 
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- 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: Agosto/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

03/08/2020 
à 

07/08/2020 

A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o retorno das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma 
tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas 
para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa 
estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas 
das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de 
recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve 
os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

10/08/2020 
à 

14/08/2020 

Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas, e 
também foram realizados atendimentos via plataforma para auxiliar 
nas alterações de envio e resolução das atividades. 
 
Atividade 13/08/2020: Dança da formiguinha 
Objetivos: Identificar as partes do corpo humano; Desenvolver 
autonomia; Desenvolver a coordenação motora ampla. 
Material/estratégias: Notebook ou celular para acessar o link da 
música. Caixa de ovo, tinta guache preta, pincel, canudo flexível e 
cola quente ou cola resistente. 
Desenvolvimento: Iremos construir a nossa formiguinha e junto com 
ela dançar a música "Fui no Mercado". 
RESPOSTA: PENDENTE 
 

19/08/2020 

Atividade: Projetando a dona aranha  
Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas, desenvolver a 
coordenação motora fina, criatividade, imaginação; promover a 
interação; explorar e reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
Material/Estratégia: Um rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, 
canetinha, uma lanterna (pode ser a lanterna do celular) e um 
ambiente bem escuro. 
Atividade: Primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar 
uma das partes abertas com a fita larga adesiva e após desenhar com 
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a canetinha a dona aranha na fita. Logo após, apagar a luz do 
ambiente, deixar bem escurinho, acessar a música da dona aranha 
que está no link enviado junto, e agora utilizaremos a lanterna para 
projetar a dona aranha na parede e agora é só se divertir com a 
música e a dona aranha. 
RESPOSTA: PENDENTE 
 

21/08/2020 

Atividade: Circuito e jogo com bola. 
Objetivo: Desenvolver habilidades motoras básicas de locomoção e 
manipulação.  
Materiais: Bolas, cones, cordas e mini obstáculos. 
Desenvolvimento: Alongamento, circuito e jogo com bola. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

26/08/2020 

Atividade: O jacaré foi passear lá na lagoa. 
Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; Coordenação motora 
fina; Criatividade; Imaginação; Promover a interação; Explorar e 
reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
Material/estratégia: Caixa de ovo, EVA, tinta guache verde e  
vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. 
Desenvolvimento: Junto com o vídeo da atividade foi enviado um 
passo a passo de como confeccionar o jacaré para depois juntos 
dançarmos a música: “o jacaré foi passear lá na lagoa” 
RESPOSTA: PENDENTE 
 

28/08/2020 

Atividade: Criando bolhas caseiras. 
Objetivos: Explorar e aprimorar a intensidade e o controle de 
movimento corporal e da respiração, estimular o trabalho coletivo e a 
curiosidade, além da reflexão sobre como se formam as bolinhas de 
sabão. 
Desenvolvimento: Fazer uma mistura de água, sabão e açúcar, em 
seguida brincar de formar bolhas em diferentes tamanhos. 
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: Agosto/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

03/08/2020 
à 

07/08/2020 

A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o retorno das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma 
tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas 
para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa 
estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas 
das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de 
recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve 
os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

10/08/2020 
à 

14/08/2020 

Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas, e 
também realizados atendimentos via plataforma para auxiliar nas 
alterações de envio e resolução das atividades. 
 
Atividade 13/08/2020: Vídeo “Bichinho do seu nome” 
Objetivo: Reconhecer  o nome próprio, desenvolver coordenação 
motora fina e Visio motora, imaginação e atenção sustentada e 
compartilhada. 
Materiais: Para realizar essa proposta foi necessário utilizar como 
recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir. 
RESPOSTA: PENDENTE 
 

19/08/2020 

Atividade: Conhecendo as vogais. 
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; Promover momento de 
aprendizado entre família e usuário; Estimular coordenação motora 
fina e viso motora; Desenvolver atenção compartilhada. 
Materiais: Computador, tablet ou celular para acessar o link da 
música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; 
Realizar o registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo 
da mão; Fazer o movimento dos dedos, conforme comando da 
música. 
RESPOSTA: PENDENTE 
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21/08/2020 

Atividade: Jogos de mesa 
Objetivo: Atenção compartilhada, concentração e socialização. 
Desenvolvimento: Como foi o primeiro atendimento presencial da 
Martina na Educação Física, optamos por realizar atendimento em 
sala para conhece-la melhor . Foi realizado dança ao som de músicas 
infantis e jogos de mesa (desenhos de animais e números). Usuária 
estava tranquila e interagiu durante o atendimento. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

26/08/2020 

Atividade: Refletindo as vogais na parede. 
Objetivo: Conhecer as vogais; Desenvolver coordenação motora 
ampla; Estimular percepção de lateralidade; Estimular coordenação 
olho mão; Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
Materiais: Rolo de papel Higiênico; Fita durex larga; Caneta 
permanente ou canetinha preta. 
Desenvolvimento: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso 
com rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha, 
após a confecção utilizaremos a lanterna do celular ou manual 
(comum) para refletir as vogais na parede. Importante que o adulto 
esteja mediando a execução da atividade, reforçando verbalmente o 
nome das vogais, incentivando que a criança olhe e faça o traçado 
das letras na parede, sempre respeitando a individualidade de cada 
aprendente. 
RESPOSTA: PENDENTE 
 

28/08/2020 

Atividade: Mestre manda 
Objetivo: Habilidades sociais e auto percepção. 
Desenvolvimento: 
- A brincadeira deve ser realizada entre a criança e um adulto; 
- Separar uma caixa para que ela coloque os objetos que buscar 
dentro da caixa; 
- Explicar para Martina que irão brincar de “O mestre manda”, e que 
ela colocará as coisas que mais gosta e que você pedir dentro da 
caixa; 
- Falar “o mestre mandou...” e solicitar as “coisas preferidas dela” 
como exemplo: 
... Buscar no seu quarto o seu brinquedo preferido; 
... Buscar sua camiseta preferida; 
... Buscar na geladeira o que você mais gosta de comer; 
... Buscar seu ursinho preferido; 
... Pegar o sapato que você mais gosta de usar; 
... Ir solicitando coisas que Martina goste para colocar na caixa. 
Após o término, mostrar pra ela as coisas que colocaram dentro da 
caixa, falando o nome de cada uma. Reforçando pra ela que ali estão 
as coisas preferidas dela. 
RESPOSTA: PENDENTE 
 

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: Arthur José Cavalheiro Bertolo 
Data Nascimento: 11/04/2017 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

03/08/2020 
à 

07/08/2020 

A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o retorno das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma 
tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas 
para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa 
estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas 
das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de 
recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve 
os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

13/08/2020 

Atividade: Dança da formiguinha 
Objetivos: Identificar as partes do corpo humano; Desenvolver 
autonomia; Desenvolver a coordenação motora ampla. 
Material/estratégias:  Notebook ou celular para acessar o link da 
música. Caixa de ovo, tinta guache preta, pincel, canudo flexível e 
cola quente ou cola resistente. 
Desenvolvimento: Iremos construir a nossa formiguinha e junto com 
ela dançar a música "Fui no Mercado". 
RESPOSTA: PENDENTE 
 

19/08/2020 

Atividade: Projetando a dona aranha 
Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas, desenvolver a 
coordenação motora fina, criatividade, imaginação; Promover a 
interação; Explorar e reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
Material/estratégia: Um rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, 
canetinha, uma lanterna (pode ser a lanterna do celular) e um 
ambiente bem escuro. 
Desenvolvimento: Primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, 
tampar uma das partes abertas com a fita larga adesiva e após 
desenhar com a canetinha a dona aranha na fita. Logo após, apagar 
a luz do ambiente, deixar bem escurinho, acessar a música da dona 
aranha que está no link enviado junto, e agora utilizaremos a lanterna 
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para projetar a dona aranha na parede e agora é só se divertir com a 
música e a dona aranha. 
RESPOSTA: PENDENTE 
 

21/08/2020 

Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas, e 
também foram realizados atendimentos via plataforma para auxiliar 
nas alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: Em execução. 
 

26/08/2020 

Atividade: O jacaré foi passear lá na lagoa. 
Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; Coordenação motora 
fina; Criatividade; Imaginação; Promover a interação; Explorar e 
reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
Material/estratégia: Caixa de ovo, EVA, tinta guache verde e  
vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. 
Desenvolvimento: Junto com o vídeo da atividade foi enviado um 
passo a passo de como confeccionar o jacaré para depois juntos 
dançarmos a música: “o jacaré foi passear lá na lagoa” 
RESPOSTA: PENDENTE 
 

28/08/2020 
ATENDIMENTO PRESENCIAL – Não compareceu. 
 

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: Agosto/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

03/08/2020 
à 

07/08/2020 

A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o retorno das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma 
tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas 
para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa 
estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas 
das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de 
recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve 
os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

13/08/2020 

Atividade: Vídeo “Bichinho do seu nome” 
Objetivo: Reconhecer o nome próprio, desenvolver coordenação 
motora fina e Visio motora, imaginação e atenção sustentada e 
compartilhada. 
Materiais: Para realizar essa proposta foi necessário utilizar como 
recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir.  
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

19/08/2020 

Atividade: Conhecendo as vogais. 
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; Promover momento de 
aprendizado entre família e usuário; Estimular coordenação motora 
fina e viso motora; Desenvolver atenção compartilhada. 
Materiais: Computador, tablet ou celular para acessar o link da 
música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; 
Realizar o registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo 
da mão; Fazer o movimento dos dedos, conforme comando da 
música. 
RESPOSTA: PENDENTE 
 

21/08/2020 
Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas, e 
também realizados atendimentos via plataforma para auxiliar nas 
alterações de envio e resolução das atividades. 
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RESPOSTA: Em execução. 
 

26/08/2020 

Atividade: Refletindo as vogais na parede. 
Objetivo: Conhecer as vogais; Desenvolver coordenação motora 
ampla; Estimular percepção de lateralidade; Estimular coordenação 
olho mão; Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
Materiais: Rolo de papel Higiênico; Fita durex larga; Caneta 
permanente ou canetinha preta. 
Desenvolvimento: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso 
com rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha, 
após a confecção utilizaremos a lanterna do celular ou manual 
(comum) para refletir as vogais na parede. Importante que o adulto 
esteja mediando a execução da atividade, reforçando verbalmente o 
nome das vogais, incentivando que a criança olhe e faça o traçado 
das letras na parede, sempre respeitando a individualidade de cada 
aprendente. 
RESPOSTA: PENDENTE 
 

28/08/2020 

Atividade: Caminhada 
Objetivo: Aumentar o condicionamento físico e socialização. 
Desenvolvimento: Como foi o primeiro atendimento do Jean, 
realizamos caminhada e diálogo para conhecer melhor o usuário. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

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  - AGOSTO 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: agosto/2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

 

Data  

 
 
 
 

04/08/2020 

Nessa semana, a equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de 
uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. 
Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 
consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e 
terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além 
disso, a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 
realizando vídeo chamadas quando necessário. 

 
 

11/08/2020 

OBJETIVOS: Identificar as partes do corpo humano; Desenvolver autonomia: 
Desenvolver a coordenação motora ampla.MATERIAL/ESTRATÉGIAS:  
Notebook ou celular para acessar o link da música. Caixa de ovo, tinta 
guache preta, pincel, canudo flexível e cola quente ou cola resistente. 
DESENVOLVIMENTO: Iremos construir a nossa formiguinha e junto com ela 
dançar a música "Fui ao Mercado". 
RESPOSTA: Família retornou à atividade apenas com relato, que ele não 
gostava de música 

19/08/2020 Atividade: Projetando a dona aranha 
OBJETIVOS: desenvolver habilidades artísticas, desenvolver a coordenação 
motora fina, criatividade, imaginação; promover a interação; explorar e 
reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
MATERIAL/ESTRATÉGIA: Um rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, 
canetinha, uma lanterna (pode ser a lanterna do celular) e um ambiente 
bem escuro. 
 Desenvolvimento: primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar 
uma das partes abertas com a fita larga adesiva e após desenhar com a 
canetinha a dona aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, deixar 
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bem escurinho, acessar a música da dona aranha que está no link enviado 
junto, e agora utilizaremos a lanterna para projetar a dona aranha na parede 
e agora é só se divertir com a música e a dona aranha. 
RESPOSTA: Família retornou à atividade apenas com relato, que ele não 
gostava de música 
 

25/08/2020 Está realizando atividade a distância, projetando a dona aranha com auxílio 
da família e suporte dos profissionais. 
RESPOSTA: Realizando atividade. 

26/08/2020 Atividade: O jacaré foi passear lá na lagoa. 
 Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora fina; 
criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer 
diferentes movimentos gestuais. 
 Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta guache verde e  
vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. 
 Atividade: junto com o vídeo da atividade foi enviado um passo a passo de 
como confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos a música: “o 

jacaré foi passear lá na lagoa”. 
RESPOSTA: Família retornou à atividade apenas com relato, que ele não 
gostava de música. 

Objetivo Geral Reconhecimento do corpo; reconhecer, estimular coordenação motora fina, 
viso motora; 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:  Aiken Arthur Ribeiro Novaes 
Data Nascimento: 10/11/2013 
Mês: agosto/2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 
 

Data  

 
 
 
 

03/08/2020 

Nessa semana, a equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de 
uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. 
Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 
consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e 
terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além 
disso a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 
realizando vídeo chamadas quando necessário. 

 
 

10/08/2020 

No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho 

do seu nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome 

próprio, desenvolver coordenação motora fina e Visio motora, imaginação e 
atenção sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi 
necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis 
para colorir. 
RESPOSTA:  Aiken retornou as atividades, através de vídeo e fotos. 

17/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas pela 
plataforma, auxiliando as famílias nas dificuldades. 
RESPOSTA: Executando atividades. 

19/08/2020 No dia de hoje, foi enviado mais uma atividade na plataforma, conhecendo 
as vogais com o objetivo de Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora e desenvolver atenção 
compartilhada. Para realizar essa atividade será computador, Tablet ou 
celular para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o 
registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: Aiken retornou as atividades, através de vídeo e fotos. 
 

24/08/2020 Está realizando atividade em casa, conhecendo as vogais enviada no dia 19 
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de agosto, com auxílio da família e suporte dos profissionais. 

26/08/2020 ATIVIDADE: Refletindo as vogais na parede. 

OBJETIVO:Conhecer as vogais; 

Desenvolver coordenação motora ampla; 

Estimular percepção de lateralidade; 

Estimular coordenação olho mão.  

Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 

MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico;fita durex larga;Caneta permanente 
ou canetinha preta. 

DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso 
com rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha,após a 
confecção utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para refletir 
as vogais na parede. Importante que o adulto  esteja mediando a execução da 
atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, incentivando que a 
criança olhe e faça o traçado das letras na parede, sempre respeitando a 
individualidade de cada aprendente . 

RESPOSTA: Aiken retornou as atividades, através de vídeo e fotos. 
 

27/08/2020 Aiken, está realizando atividade a distância, refletindo as vogais na parede 
em virtude da pandemia com auxilio família e orientações da equipe 
terapêutica. 

RESPOSTA: Executando atividades. 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; reconhecer e identificar as vogais; 
estimular coordenação motora fina, viso motora; 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: Anthony Moeller e Silva 
Data Nascimento:  03/04/2012 

 Mês: agosto /2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 
 

Data  

 
 
 
 

04/08/2020 

Nessa semana a equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de 

uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 

encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 

irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. 

Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 

consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 

quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 

ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e 

terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além 

disso a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 

realizando vídeo chamadas quando necessário. 

 
 

11/08/2020 

No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho 

do seu nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome 

próprio, desenvolver coordenação motora fina e Visio motora, imaginação e 
atenção sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi 
necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis 
para colorir. 
RESPOSTA: Anthony, respondeu a atividade através de vídeos e fotos. 
 

18/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas pela 
plataforma, auxiliando as famílias nas dificuldades. 
RESPOSTA: Executando atividades. 
 

19/08/2020 No dia de hoje, foi enviado mais uma atividade na plataforma, conhecendo 
as vogais com o objetivo de Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora e desenvolver atenção 
compartilhada. Para realizar essa atividade será computador, Tablet ou 
celular para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o 
registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
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movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: Anthony, respondeu a atividade através de vídeos e fotos. 
 

25/08/2020 Está realizando atividade em casa conhecendo as vogais que foi enviada no 
dia 19 de agosto com auxílio da família e suporte dos profissionais. 
RESPOSTA: Executando atividades. 
 

 ATIVIDADE: Refletindo as vogais na parede. 

OBJETIVO: Conhecer as vogais; 

Desenvolver coordenação motora ampla; 

Estimular percepção de lateralidade; 

Estimular coordenação olho mão.  

Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 

MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico; fita durex larga; Caneta permanente ou 
canetinha preta. 

DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso com 
rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha, após a 
confecção utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para 
refletir as vogais na parede. Importante que o adulto   esteja mediando a 
execução da atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, 
incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, 
sempre respeitando a individualidade de cada aprendente. 

RESPOSTA: Família   retornou as atividades, através de vídeo e fotos. 
 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; reconhecer e identificar as vogais; 
estimular coordenação motora fina, viso motora; 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 

Paciente: Adriel Goulart 
Data Nascimento: 10/05/2013 
Mês: agosto /2020 
Profissional:  Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 
 
 

Data  

 
 
 

 06/08/2020 

Nessa semana, a equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de 
uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá 
facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta 
todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de 
recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os 
atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo chamadas 
quando necessário. 

 
13/08/2020 

No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho do 

seu nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome 

próprio, desenvolver coordenação motora fina e Visio motora, imaginação e 
atenção sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi necessário 
utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

19/08/2020 No dia de hoje, foi enviado mais uma atividade na plataforma, conhecendo as 
vogais com o objetivo de Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora e desenvolver atenção 
compartilhada. Para realizar essa atividade será computador, Tablet ou celular 
para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o 
registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

20/08/2020  Está realizando atendimento   a distância em virtude da pandemia.  
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RESPOSTA: Pendente. 

 ATIVIDADE: Refletindo as vogais na parede. 

OBJETIVO: Conhecer as vogais; 

Desenvolver coordenação motora ampla; 

Estimular percepção de lateralidade; 

Estimular coordenação olho mão.  

Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 

MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico; fita durex larga;Caneta permanente ou 
canetinha preta. 

DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso com 
rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha,após a confecção 
utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para refletir as vogais na 
parede. Importante   que o adulto   esteja mediando a execução da atividade, 
reforçando verbalmente o nome das vogais, incentivando que a criança olhe e 
faça o traçado das letras na parede, sempre respeitando a individualidade de 
cada aprendente. 

RESPOSTA: Pendente. 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; reconhecer e identificar as vogais; estimular 
coordenação motora fina, viso motora; 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: Andriel Henrique Cremonte Nantes 
Data Nascimento: 08/05/2017 
Mês: agosto /2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

 

Data  

 
 
 
 

04/08/2020 

Nessa semana a equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de 

uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 

encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 

irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. 

Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 

consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 

quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 

ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e 

terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além 

disso a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 

realizando vídeo chamadas quando necessário. 

 
 

11/08/2020 

No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho 

do seu nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome 

próprio, desenvolver coordenação motora fina e Visio motora, imaginação e 
atenção sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi 
necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis 
para colorir. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

18/08/2020 No dia de hoje Andriel retornou aos atendimentos presenciais, ao entrar na 
sala estava bastante receoso e nervoso, não interagiu com a terapeuta pois 
todos os recursos oferecidos Andriel não socializou. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL. 
 

19/08/2020 No dia de hoje, foi enviado mais uma atividade na plataforma, conhecendo 
as vogais com o objetivo de Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora e desenvolver atenção 
compartilhada. Para realizar essa atividade será computador, Tablet ou 
celular para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o 
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registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 

movimento dos dedos, conforme comando da música. 

RESPOSTA: Pendente. 

26/08/2020 ATIVIDADE: Refletindo as vogais na parede. 

OBJETIVO: Conhecer as vogais; 

Desenvolver coordenação motora ampla; 

Estimular percepção de lateralidade; 

Estimular coordenação olho mão.  

Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 

MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico; fita durex larga; Caneta permanente ou 
canetinha preta. 

DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso com 
rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha, após a 
confecção utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para 
refletir as vogais na parede. Importante   que o adulto   esteja mediando a 
execução da atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, 
incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, 
sempre respeitando a individualidade de cada aprendente. 

RESPOSTA: Pendente. 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; reconhecer e identificar as vogais; 
estimular coordenação motora fina, viso motora; 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:  Arádia Mazia Barreiros de Alexandri 
Data Nascimento: 04/03/2015 
Mês: agosto /2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 

Data  

 
 
 
 

04/08/2020 

Nessa semana a equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de 

uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 

encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 

irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. 

Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 

consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 

quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 

ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e 

terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além 

disso a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 

realizando vídeo chamadas quando necessário. 

 
 

11/08/2020 

No dia de hoje foi enviado para casa um vídeo da confecção da formiguinha 
com o objetivo de identificar as partes do corpo humano; Desenvolver 
autonomia: Desenvolver a coordenação motora ampla. 
Para desenvolver essa atividade, foi utilizado como recurso o Notebook ou 
celular para acessar o link da música. Caixa de ovo, tinta guache preta, 
pincel, canudo flexível e cola quente ou cola resistente. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

18/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas pela 
plataforma, auxiliando as famílias nas dificuldades. 
RESPOSTA: Em execução. 
 

19/08/2020 No dia de hoje, foi enviado mais uma atividade na plataforma, projetando a 
dona aranha, com o objetivo de desenvolver habilidades artísticas, 
desenvolver a coordenação motora fina, criatividade, imaginação; promover 
a interação; explorar e reconhecer diferentes movimentos gestuais. Para 
realizar essa atividade, utilizaremos como recurso um rolo de papel 
higiênico, fita larga adesiva, canetinha, uma lanterna (pode ser a lanterna 
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do celular) e um ambiente bem escuro. 
 Primeiramente iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma das 
partes abertas com a fita larga adesiva e após desenhar com a canetinha a 
dona aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, deixar bem 
escurinho, acessar a música da dona aranha que está no link enviado junto, 
e agora utilizaremos a lanterna para projetar a dona aranha na parede e 
agora é só se divertir com a música e a dona aranha. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

21/08/2020 Realizado atendimento presencial de 30 minutos para tentativa do uso da 

máscara. Usuária veio acompanhada do pai, que participou do atendimento. 

Chegou chorando bastante e foram realizadas estratégias para acalmá-la e 

estabelecer vínculo. Mostrou interesse por jogos de encaixe e por música. 

Em poucos momentos mostrou se acalmar, mas logo voltava a chorar. 

Chorou por todo o atendimento. 

ATENDIMENTO PRESENCIAL. 
 

26/08/2020 O jacaré foi passear lá na lagoa. 

Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora fina; 

criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer 

diferentes movimentos gestuais.  

Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta guache verde e  

vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. 

 Atividade: junto com o vídeo da atividade foi enviado um passo a passo de 

como confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos a música: “o 

jacaré foi passear lá na lagoa”. 

RESPOSTA: Pendente. 
 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; reconhecer e identificar as vogais; 
estimular coordenação motora fina, viso motora; 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: Amora Cecília Veit da Silva 

Data Nascimento: 02/12/2016 

Mês: agosto /2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 

 
Data  

 
 
 
 

04/08/2020 

Nessa semana a equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de 

uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 

encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 

irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. 

Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 

onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 

quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 

ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e 

terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além 

disso a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 

realizando vídeo chamadas quando necessário. 

 
 

11/08/2020 

No dia de hoje foi enviado para casa um vídeo da confecção da 
formiguinha com o objetivo de identificar as partes do corpo humano; 
Desenvolver autonomia: Desenvolver a coordenação motora ampla. 
Para desenvolver essa atividade, foi utilizado como recurso o Notebook ou 
celular para acessar o link da música. Caixa de ovo, tinta guache preta, 
pincel, canudo flexível e cola quente ou cola resistente. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

18/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas pela 
plataforma, auxiliando as famílias nas dificuldades. 
RESPOSTA: Em execução. 
 

19/08/2020 Segue o vídeo: Projetando a dona aranha. 

Para ser hoje. 

OBJETIVOS: desenvolver habilidades artísticas, desenvolver a coordenação 

motora fina, criatividade, imaginação; promover a interação; explorar e 

reconhecer diferentes movimentos gestuais. 

MATERIAL/ESTRATÉGIA: Um rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, 

canetinha, uma lanterna ( pode  ser a lanterna do celular) e um ambiente 
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bem escuro. 

ATIVIDADE: primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma 
das partes abertas com a fita larga adesiva e após desenhar com a 
canetinha a dona aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, 
deixar bem escurinho, acessar a música da dona aranha que está no link 
enviado junto, e agora utilizaremos a lanterna para projetar a dona aranha 
RESPOSTA: Pendente. 
 

26/08/2020 Atividade: O jacaré foi passear lá na lagoa. 
Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora fina; 
criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer 
diferentes movimentos gestuais. 
Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta guache verde e  
vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. 
Desenvolvimento: junto com o vídeo da atividade foi enviado um passo a 

passo de como confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos a 

música: “o jacaré foi passear lá na lagoa”. 

 RESPOSTA: Pendente. 
 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; reconhecer e identificar as vogais; 
estimular coordenação motora fina, viso motora; 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: Brayan Henrique dos Santos 
Data Nascimento: 03/02/2017   
Mês: agosto /2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 
 

Data  

 
 
 
 
 

04/08/2020 

 Nessa semana, a equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de 

uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 

encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 

irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. 

Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 

consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 

quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 

ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e 

terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além 

disso a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 

realizando vídeo chamadas quando necessário. 

 
 

11/08/2020 

No dia de hoje, foi enviado um vídeo   referente a construção do “bichinho 

do seu nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome 

próprio, desenvolver coordenação motora fina e Visio   motora, imaginação 
e atenção sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi 
necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura,giz de cera ou lápis para 
colorir. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

18/08/2020 No dia de hoje Bryan, participou do primeiro atendimento junto com 
psicóloga para trabalhar o uso da máscara. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL. 
 

19/08/2020 No dia de hoje, foi enviado mais uma atividade na plataforma, conhecendo 
as vogais com o objetivo de Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora e desenvolver atenção 
compartilhada. Para realizar essa atividade será computador, Tablet ou 
celular para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o 

registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 

movimento dos dedos, conforme comando da música. 
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RESPOSTA: Pendente. 
 

26/08/2020 ATIVIDADE: Refletindo as vogais na parede. 

OBJETIVO:Conhecer as vogais; 

Desenvolver coordenação motora ampla; 

Estimular percepção de lateralidade; 

Estimular coordenação olho mão.  

Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 

MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico; fita durex larga; Caneta permanente ou 
canetinha preta. 

DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso com 
rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha, após a 
confecção utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para 
refletir as vogais na parede. Importante   que o adulto   esteja mediando a 
execução da atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, 
incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, 
sempre respeitando a individualidade de cada aprendente . 

RESPOSTA: Pendente. 
 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; reconhecer e identificar as vogais; 
estimular coordenação motora fina, viso motora; 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: Benjamim Tobia da Costa 
Data Nascimento: 01/08/2014   
Mês: agosto /2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 
 

Data  

 
 
 
 
 

03/08/2020 

Nessa semana a equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de 

uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 

encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 

irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. 

Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 

consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 

quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 

ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e 

terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além 

disso a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 

realizando vídeo chamadas quando necessário. 

 
 

10/08/2020 

No dia de hoje foi enviado para casa um vídeo da confecção da formiguinha 
com o objetivo de identificar as partes do corpo humano; Desenvolver 
autonomia: Desenvolver a coordenação motora ampla. 
Para desenvolver essa atividade, foi utilizado como recurso o Notebook ou 
celular para acessar o link da música. Caixa de ovo, tinta guache preta, 
pincel, canudo flexível e cola quente ou cola resistente. 
Iremos construir a nossa formiguinha e junto com ela dançar a música "Fui 
no Mercado". 
RESPOSTA: A família retornou as atividades através de vídeo e fotos. 
 

17/08/2020 Acompanhei Benjamim, na hora do lanche, conseguiu realizar com 
autonomia esse momento, porém estava bastante agitado, precisando de 
auxilio verbal para conseguir finalizar o lanche. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL. 
 

19/08/2020 No dia de hoje, foi enviado mais uma atividade na plataforma, projetando a 
dona aranha, com o objetivo de desenvolver habilidades artísticas, 
desenvolver a coordenação motora fina, criatividade, imaginação; promover 
a interação; explorar e reconhecer diferentes movimentos gestuais. Para 
realizar essa atividade, utilizaremos como recurso um rolo de papel 
higiênico, fita larga adesiva, canetinha, uma lanterna (pode ser a lanterna 
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do celular) e um ambiente bem escuro. 
 Primeiramente iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma das 
partes abertas com a fita larga adesiva e após desenhar com a canetinha a 
dona aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, deixar bem 
escurinho, acessar a música da dona aranha que está no link enviado junto, 
e agora utilizaremos a lanterna para projetar a dona aranha na parede e 
agora é só se divertir com a música e a dona aranha. 
RESPOSTA: A família retornou as atividades através de vídeo e fotos. 
 

24/08/2020 Está realizando atividade a distância com auxílio da família e suporte dos 
profissionais. 

RESPOSTA: Em execução. 
 

26/08/2020 ATIVIDADE: Refletindo as vogais na parede. 

OBJETIVO: Conhecer as vogais; 

Desenvolver coordenação motora ampla; 

Estimular percepção de lateralidade; 

Estimular coordenação olho mão.  

Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 

MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico; fita durex larga; Caneta permanente ou 
canetinha preta. 

DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso com 
rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha, após a 
confecção utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para 
refletir as vogais na parede. Importante que o adulto esteja mediando a 
execução da atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, 
incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, 
sempre respeitando a individualidade de cada aprendente. 

RESPOSTA: A família retornou as atividades através de vídeo e fotos. 
 

31/08/2020 No dia de hoje realizei o atendimento com Benjamim na hora do lanche, 
estava bastante ativo precisando ser orientado várias vezes para conseguir 
finalizar esse momento. 

ATENDIMENTO PRESENCIAL. 
 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; reconhecer e identificar as vogais; 
estimular coordenação motora fina, viso motora; 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:  Cassiane Perri 
Data Nascimento:  
Mês: agosto /2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

 

Data  

25/08/2020 Não compareceu ao atendimento presencial. 
 

Objetivo Geral Está em processo de 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: Diogo Couvados Casa 
Data de nascimento:  15/12/2011 
Mês: agosto /2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 
 
                   

Data  

 
 
 
 

07/08/2020 

Nessa semana, a equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma 
nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá 
facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta 
todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de 
recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os 
atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 
necessário. 

14/08/2020 No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho do seu 

nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome próprio, 

desenvolver coordenação motora fina e Viso motora, imaginação e atenção 
sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi necessário utilizar 
como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir. 
RESPOSTA: A família retornou à atividade através de vídeos, fotos e relatos. 
 

19/08/2020 No dia de hoje, foi enviado mais uma atividade na plataforma, conhecendo as 
vogais com o objetivo de Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora e desenvolver atenção 
compartilhada. Para realizar essa atividade será computador, Tablet ou celular 
para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o 
registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: A família retornou à atividade através de vídeos, fotos e relatos. 
 

21/08/2020 Diogo, não compareceu ao atendimento nesse dia. 
Não compareceu ao atendimento presencial. 
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26/08/2020 ATIVIDADE: Refletindo as vogais na parede. 

OBJETIVO: Conhecer as vogais; 

Desenvolver coordenação motora ampla; 

Estimular percepção de lateralidade; 

Estimular coordenação olho mão.  

Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 

MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico; fita durex larga; Caneta permanente ou 
canetinha preta. 

DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso com 
rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha, após a 
confecção utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para refletir as 
vogais na parede. Importante   que o adulto   esteja mediando a execução da 
atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, incentivando que a 
criança olhe e faça o traçado das letras na parede, sempre respeitando a 
individualidade de cada aprendente . 

RESPOSTA: A família retornou à atividade através de vídeos, fotos e relatos. 
 

28/08/2020 Está realizando atividade em casa, conhecendo as vogais que foi enviada no dia 
19 de agosto com auxílio da família e suporte dos terapeutas. 
RESPOSTA: Em execução. 
 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; reconhecer e identificar as vogais; estimular 
coordenação motora fina, viso motora; 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:  Daniel de Sena Nunes 
Data de nascimento: 12/07/2015  
Mês: agosto /2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 
 

Data  

 
 
 
 

04/08/2020 

Nessa semana a equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de 
uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. 
Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 
consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e 
terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além 
disso a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 
realizando vídeo chamadas quando necessário. 

11/08/2020 No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho 

do seu nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome 

próprio, desenvolver coordenação motora fina e Visio motora, imaginação e 
atenção sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi 
necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis 
para colorir. 
RESPOSTA: A família retornou à atividade através de fotos e vídeos. 
 

18/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas pela 
plataforma, auxiliando as famílias nas dificuldades. 
RESPOSTA: Em execução. 
 

19/08/2020 No dia de hoje, foi enviado mais uma atividade na plataforma, conhecendo 
as vogais com o objetivo de Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora e desenvolver atenção 
compartilhada. Para realizar essa atividade será computador, Tablet ou 
celular para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o 
registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: A família retornou à atividade através de fotos e vídeos. 
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25/08/2020 Daniel está realizando a atividade em casa conhecendo as vogais com 
auxílio da família e suporte dos profissionais. 

RESPOSTA: Em execução. 
 

26/08/2020 ATIVIDADE: Refletindo as vogais na parede. 

OBJETIVO: Conhecer as vogais; 

Desenvolver coordenação motora ampla; 

Estimular percepção de lateralidade; 

Estimular coordenação olho mão.  

Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 

MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico; fita durex larga; Caneta permanente ou 
canetinha preta. 

DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso com 
rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha, após a 
confecção utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para 
refletir as vogais na parede. Importante   que o adulto   esteja mediando a 
execução da atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, 
incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, 
sempre respeitando a individualidade de cada aprendente. 

RESPOSTA: A família retornou à atividade através de fotos e vídeos. 
 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; reconhecer e identificar as vogais; 
estimular coordenação motora fina, viso motora; 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:  ELIEZER CHAVES PAES LANDIM SERAPIÃO 
Data Nascimento:  23/06/2016 

Mês: agosto /2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 
 

Data  

 
 
 
 

07/08/2020 

Nessa semana a equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de 

uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 

encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 

irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. 

Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 

consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 

quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 

ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e 

terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso 

a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando 

vídeo chamadas quando necessário. 

 
 

14/08/2020 

No dia de hoje, foi enviado um vídeo   referente a construção do “bichinho 

do seu nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome 

próprio, desenvolver coordenação motora fina e Visio   motora, imaginação 
e atenção sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi 
necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para 
colorir. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

 
 
 

19/08/2020 

No dia de hoje, foi enviado mais uma atividade na plataforma, conhecendo 
as vogais com o objetivo de Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora e desenvolver atenção 
compartilhada. Para realizar essa atividade será computador, Tablet ou 
celular para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o 
registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

21/08/2020 Não compareceu ao atendimento, está com atestado médico 
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Não compareceu ao atendimento presencial. 
 

 

 

 

 

26/08/2020 

ATIVIDADE: Refletindo as vogais na parede. 

OBJETIVO:Conhecer as vogais; 

Desenvolver coordenação motora ampla; 

Estimular percepção de lateralidade; 

Estimular coordenação olho mão.  

Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 

MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico;fita durex larga;Caneta permanente ou 
canetinha preta. 

DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso com 
rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha,após a 
confecção utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para refletir 
as vogais na parede. Importante  que o adulto  esteja mediando a execução 
da atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, incentivando que a 
criança olhe e faça o traçado das letras na parede, sempre respeitando a 
individualidade de cada aprendente . 

RESPOSTA: Pendente. 
 

28/08/2022 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas pela 
plataforma, auxiliando as famílias nas dificuldades. 
RESPOSTA: Em execução. 
 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; reconhecer e identificar as vogais; 
estimular coordenação motora fina, viso motora; 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:  Efraim Henrique dos Santos Pereira 
Data Nascimento:  07/06/2014 
Mês: agosto /2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

Data  

 
 
 
 
 

04/08/2020 

Nessa semana a equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de 

uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 

encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 

irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. 

Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 

consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 

quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 

ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e 

terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso 

a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando 

vídeo chamadas quando necessário. 

11/08/2020 No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho do 

seu nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome 

próprio, desenvolver coordenação motora fina e Visio  motora, imaginação e 
atenção sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi 
necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para 
colorir. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

18/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas pela 
plataforma, auxiliando as famílias nas dificuldades. 
RESPOSTA: Em execução. 

19/08/2020 No dia de hoje, foi enviado mais uma atividade na plataforma, conhecendo 
as vogais com o objetivo de Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora e desenvolver atenção 
compartilhada. Para realizar essa atividade será computador, Tablet ou 
celular para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o 
registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos, conforme comando da música. 
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RESPOSTA: Pendente. 
 

25/08/2020 Está realizando atividade a distância com auxílio da família e suporte dos 
profissionais. 

26/08/2020 ATIVIDADE: Refletindo as vogais na parede. 

OBJETIVO:Conhecer as vogais; 

Desenvolver coordenação motora ampla; 

Estimular percepção de lateralidade; 

Estimular coordenação olho mão.  

Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 

MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico;fita durex larga;Caneta permanente ou 
canetinha preta. 

DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso com 
rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha,após a 
confecção utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para refletir 
as vogais na parede. Importante  que o adulto  esteja mediando a execução 
da atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, incentivando que a 
criança olhe e faça o traçado das letras na parede, sempre respeitando a 
individualidade de cada aprendente . 

RESPOSTA: Pendente. 
 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; reconhecer e identificar as vogais; 
estimular coordenação motora fina, viso motora; 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: Erik Nathan da Silva 

Data Nascimento: 06/06/2012 
Mês: agosto /2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 
 

                

Data  

 
 
 
 
 

04/08/2020 

Nessa semana a equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de 

uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 

encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 

irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. 

Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 

consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 

quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 

ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e 

terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além 

disso a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 

realizando vídeo chamadas quando necessário. 

11/08/2020 No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho 

do seu nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome 

próprio, desenvolver coordenação motora fina e Viso motora, imaginação e 
atenção sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi 
necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis 
para colorir. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

18/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas pela 
plataforma, auxiliando as famílias nas dificuldades. 
RESPOSTA: Em execução. 
 

26/08/2020 ATIVIDADE: Refletindo as vogais na parede. 

OBJETIVO: Conhecer as vogais; 

Desenvolver coordenação motora ampla; 
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Estimular percepção de lateralidade; 

Estimular coordenação olho mão.  

Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 

MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico;fita durex larga;Caneta permanente ou 
canetinha preta. 

DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso com 
rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha,após a 
confecção utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para 
refletir as vogais na parede. Importante  que o adulto  esteja mediando a 
execução da atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, 
incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, 
sempre respeitando a individualidade de cada aprendente . 

RESPOSTA: Pendente. 
 

27/08/2020 Erik retornou aos atendimentos presenciais, nesse dia  
ATENDIMENTO PRESENCIAL. 
 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; reconhecer e identificar as vogais; 
estimular coordenação motora fina, viso motora; 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: Eric Benjamim 

Data Nascimento: 11/02/2015 
Mês: agosto /2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 
 

Data  

 
 
 
 

06/08/2020 

Nessa semana a equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de 

uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 

encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 

irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. 

Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 

consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 

quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 

ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e 

terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além 

disso a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 

realizando vídeo chamadas quando necessário. 

13/08/2020 No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho 

do seu nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome 

próprio, desenvolver coordenação motora fina e Viso motora, imaginação e 
atenção sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi 
necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis 
para colorir. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

19/08/2020 No dia de hoje, foi enviado mais uma atividade na plataforma, conhecendo 
as vogais com o objetivo de Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora e desenvolver atenção 
compartilhada. Para realizar essa atividade será computador, Tablet ou 
celular para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o 
registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos, conforme comando da música. 
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RESPOSTA: Pendente. 
 

20/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas pela 
plataforma, auxiliando as famílias nas dificuldades. 
RESPOSTA: Em execução. 
 

26/08/2020 ATIVIDADE: Refletindo as vogais na parede. 

OBJETIVO:Conhecer as vogais; 

Desenvolver coordenação motora ampla; 

Estimular percepção de lateralidade; 

Estimular coordenação olho mão.  

Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 

MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico;fita durex larga;Caneta permanente ou 
canetinha preta. 

DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso com 
rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha,após a 
confecção utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para 
refletir as vogais na parede. Importante  que o adulto  esteja mediando a 
execução da atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, 
incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, 
sempre respeitando a individualidade de cada aprendente . 

RESPOSTA: Pendente. 
 

27/08/2020 Atividade: jogos de encaixe. 
Objetivos: Proporcionar um momento de interação com o usuário através 
do jogo de encaixe 
Desenvolvimento: Nesse dia Eric Benjamim retornou aos atendimentos 
presenciais, foi realizado uma atividade utilizando como recurso o jogo lego. 
Eric Benjamim mostrou se motivado e atendo, realizando a atividade com 
atenção. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; reconhecer e identificar as vogais; 
estimular coordenação motora fina, viso motora; 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: Ênio Napp 
Data Nascimento: 09/08/2016 
Mês: agosto /2020 
Profissional: Psicopedagoga   Deise Padoan de Quadros 
 

 

Data  

 
 
 
 

04/08/2020 

Nessa semana a equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de 

uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 

encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 

irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. 

Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 

consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 

quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 

ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e 

terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além 

disso a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 

realizando vídeo chamadas quando necessário. 

11/08/2020 No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho 

do seu nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome 

próprio, desenvolver coordenação motora fina e Viso  motora, imaginação e 
atenção sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi 
necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis 
para colorir. 
RESPOSTA: A família retornou à atividade através de fotos e vídeos. 
 

18/08/2020 Atividade: jogos de encaixe. 
Objetivos: Proporcionar um momento de interação com o usuário através 
do jogo de encaixe 
Desenvolvimento: Nesse dia Eric Benjamim retornou aos atendimentos 
presenciais, foi realizado uma atividade utilizando como recurso o jogo lego. 
Eric Benjamim mostrou se motivado e atendo, realizando a atividade com 
atenção. 
RESPOSTA: A família retornou à atividade através de fotos e vídeos. 
 

19/08/2020 No dia de hoje, foi enviado mais uma atividade na plataforma, conhecendo 
as vogais com o objetivo de Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora e desenvolver atenção 
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compartilhada. Para realizar essa atividade será computador, Tablet ou 
celular para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o 
registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: A família retornou à atividade através de fotos e vídeos. 
 

25/08/2020 Não compareceu ao atendimento. 

ATENDIMENTO PRESENCIAL – Não compareceu. 

26/08/2020 ATIVIDADE: Refletindo as vogais na parede. 

OBJETIVO:Conhecer as vogais; 

Desenvolver coordenação motora ampla; 

Estimular percepção de lateralidade; 

Estimular coordenação olho mão.  

Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 

MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico;fita durex larga;Caneta permanente ou 

canetinha preta. 

DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso 

com rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha,após a 

confecção utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para refletir 

as vogais na parede. Importante  que o adulto  esteja mediando a execução 

da atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, incentivando que a 

criança olhe e faça o traçado das letras na parede, sempre respeitando a 

individualidade de cada aprendente . 

RESPOSTA: A família retornou à atividade através de fotos e vídeos. 
 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; reconhecer e identificar as vogais; 
estimular coordenação motora fina, viso motora; Atenção compartilhada e 
sustentada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

175 / 1118



 

 

AMA 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: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 
 

Data  

 
 
 
 

07/08/2020 

Nessa semana a equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de 
uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. 
Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 
consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e 
terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além 
disso a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 
realizando vídeo chamadas quando necessário. 

14/08/2020 No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho 

do seu nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome 

próprio, desenvolver coordenação motora fina e Visio motora, imaginação e 
atenção sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi 
necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis 
para colorir. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

19/08/2020 No dia de hoje, foi enviado mais uma atividade na plataforma, conhecendo 
as vogais com o objetivo de Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora e desenvolver atenção 
compartilhada. Para realizar essa atividade será computador, Tablet ou 
celular para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o 
registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

21/08/2020 Está recebendo atividades a distância com auxílio da família e suporte dos 
profissionais. 
RESPOSTA: Em execução. 
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26/08/2020 ATIVIDADE: Refletindo as vogais na parede. 

OBJETIVO:Conhecer as vogais; 

Desenvolver coordenação motora ampla; 

Estimular percepção de lateralidade; 

Estimular coordenação olho mão.  

Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 

MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico;fita durex larga;Caneta permanente ou 
canetinha preta. 

DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso com 
rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha,após a 
confecção utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para 
refletir as vogais na parede. Importante  que o adulto  esteja mediando a 
execução da atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, 
incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, 
sempre respeitando a individualidade de cada aprendente . 

RESPOSTA: Pendente. 
 

28/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas pela 
plataforma, auxiliando as famílias nas dificuldades. 
 
RESPOSTA: Em execução. 
 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; reconhecer e identificar as vogais; 
estimular coordenação motora fina, viso motora; 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: agosto /2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 
 

 

Data  

 
 
 

07/08/2020 

Nessa semana a equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma 
nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá 
facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta 
todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de 
recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os 
atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo chamadas 
quando necessário. 

14/08/2020 No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho do 

seu nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome 
próprio, desenvolver coordenação motora fina e Visio motora, imaginação e 
atenção sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi necessário 
utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

19/08/2020 No dia de hoje, foi enviado mais uma atividade na plataforma, conhecendo as 
vogais com o objetivo de Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora e desenvolver atenção 
compartilhada. Para realizar essa atividade será computador, Tablet ou celular 
para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o 
registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

21/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas pela 
plataforma, auxiliando as famílias nas dificuldades. 
RESPOSTA: Em execução. 
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26/08/2020 ATIVIDADE: Refletindo as vogais na parede. 

OBJETIVO:Conhecer as vogais; 

Desenvolver coordenação motora ampla; 

Estimular percepção de lateralidade; 

Estimular coordenação olho mão.  

Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 

MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico;fita durex larga;Caneta permanente ou 
canetinha preta. 

DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso com 
rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha,após a 
confecção utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para refletir 
as vogais na parede. Importante  que o adulto  esteja mediando a execução da 
atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, incentivando que a 
criança olhe e faça o traçado das letras na parede, sempre respeitando a 
individualidade de cada aprendente . 

RESPOSTA: Pendente. 
 

28/08/2020 Atividade: Jogos de encaixe. 
Objetivos: Desenvolver coordenação motora fina e viso motora; proporcionar 
momentos de interação entre terapeuta e usuário; estimular imaginação. 
Desenvolvimento: Nesse dia Felipe retornou aos atendimentos presenciais, foi 
proporcionado um jogo com peças de encaixe proporcionando um momento 
de interação com a terapeuta e desenvolver atenção compartilhada. Felipe  
mostrou – se mais atento e participativo aceitando interação da terapeuta e 
conseguindo realizar a atividade com motivação. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL. 
 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; reconhecer e identificar as vogais; estimular 
coordenação motora fina, viso motora; 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: GABRIEL LUIZ PEREIRA ANDRADE 
Data de nascimento: 21/02/2015 
Mês: agosto /2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 
 

Data  

 
 
 
 

03/08/2020 

Nessa semana a equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma 
nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá 
facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse 
período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as 
atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de 
recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os 
atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 
necessário. 

10/08/2020 No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho do seu 

nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome próprio, 
desenvolver coordenação motora fina e Visio motora, imaginação e atenção 
sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi necessário utilizar 
como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir. 
RESPOSTA: A família retornou à atividade através de vídeos e fotos. 
 

17/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas pela plataforma, 
auxiliando as famílias nas dificuldades. 
RESPOSTA: Em execução. 
 

19/08/2020 No dia de hoje, foi enviado mais uma atividade na plataforma, conhecendo as 
vogais com o objetivo de Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora e desenvolver atenção 
compartilhada. Para realizar essa atividade será computador, Tablet ou celular 
para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o registro 
das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o movimento dos 
dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: Pendente. 
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24/08/2020 
 

Não compareceu ao atendimento. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL – Não compareceu. 

26/08/2020 ATIVIDADE: Refletindo as vogais na parede. 

OBJETIVO:Conhecer as vogais; 

Desenvolver coordenação motora ampla; 

Estimular percepção de lateralidade; 

Estimular coordenação olho mão.  

Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 

MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico; fita durex larga; Caneta permanente ou 
canetinha preta. 

DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso com 
rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha,após a confecção 
utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para refletir as vogais na 
parede. Importante   que o adulto   esteja mediando a execução da atividade, 
reforçando verbalmente o nome das vogais, incentivando que a criança olhe e faça 
o traçado das letras na parede, sempre respeitando a individualidade de cada 
aprendente . 

RESPOSTA: Pendente. 
 

31/08/2020 Está realizando atividades a distância com auxílio da família e suporte dos 
terapeutas. A atividade proposta para a semana foi o vídeo conhecendo as vogais. 
RESPOSTA: Em execução. 
 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; reconhecer e identificar as vogais; estimular 
coordenação motora fina, viso motora; 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: Gabriel da Silva de Souza 

Data Nascimento: 27/08/2012    
Mês: agosto /2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 
 

Data  

 
 
 
 

03/08/2020 

Nessa semana a equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de 

uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 

encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 

irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. 

Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 

consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 

quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 

ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e 

terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além 

disso a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 

realizando vídeo chamadas quando necessário. 

10/08/2020 No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho 

do seu nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome 

próprio, desenvolver coordenação motora fina e Visio motora, imaginação e 
atenção sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi 
necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura,giz de cera ou lápis para 
colorir. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

17/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas às atividades enviadas pela 
plataforma, auxiliando as famílias nas dificuldades. 
RESPOSTA: Em execução. 
 

19/08/2020 No dia de hoje, foi enviado mais uma atividade na plataforma, conhecendo 
as vogais com o objetivo de Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora e desenvolver atenção 
compartilhada. Para realizar essa atividade será computador, Tablet ou 
celular para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o 
registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
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movimento dos dedos, conforme comando da música. 
 
RESPOSTA: A família retornou à atividade através de fotos e vídeos. 
 

24/08/2020 Está realizando atividades a distância com auxílio da família e da equipe 
terapeutica,em virtude da pandemia. A atividade enviada nessa semana foi 
conhecendo as vogais. 

RESPOSTA: Em execução. 
 

26/08/2020 ATIVIDADE: Refletindo as vogais na parede. 

OBJETIVO:Conhecer as vogais; 

Desenvolver coordenação motora ampla; 

Estimular percepção de lateralidade; 

Estimular coordenação olho mão.  

Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 

MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico;fita durex larga;Caneta permanente 
ou canetinha preta. 

DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso 
com rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha,após a 
confecção utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para refletir 
as vogais na parede. Importante  que o adulto  esteja mediando a execução da 
atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, incentivando que a 
criança olhe e faça o traçado das letras na parede, sempre respeitando a 
individualidade de cada aprendente . 

 
RESPOSTA: A família retornou à atividade.  
 

31/08/2020 Gabriel está realizando atividade a distância com auxílio da família e 
suporte dos profissionais 

RESPOSTA: Em execução. 

 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; reconhecer e identificar as vogais; 
estimular coordenação motora fina, viso motora; Atenção compartilhada e 
sustentada 

 

 
 
 
 
 

183 / 1118



 

 

 

 

AMA 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: agosto /2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

Data  

 
 
 

04/08/2020 

Nessa semana a equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de 
uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. 
Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 
consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e 
terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além 
disso a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 
realizando vídeo chamadas quando necessário. 

 
 

11/08/2020 

No dia de hoje foi enviado para casa um vídeo da confecção da formiguinha 
com o objetivo de identificar as partes do corpo humano; Desenvolver 
autonomia: Desenvolver a coordenação motora ampla. 
Para desenvolver essa atividade, foi utilizado como recurso o Notebook ou 
celular para acessar o link da música. Caixa de ovo, tinta guache preta, 
pincel, canudo flexível e cola quente ou cola resistente. 
 Iremos construir a nossa formiguinha e junto com ela dançar a música "Fui 
no Mercado". 
RESPOSTA: Pendente. 
 

18/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas pela 
plataforma, auxiliando as famílias nas dificuldades. 
RESPOSTA: Em execução. 
 

19/08/2020 No dia de hoje, foi enviado mais uma atividade na plataforma, conhecendo 
as vogais com o objetivo de Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora e desenvolver atenção 
compartilhada. Para realizar essa atividade será computador, Tablet ou 
celular para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o 
registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
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movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

25/08/2020 Acompanhei Henrique na hora do lanche, onde estava bastante choroso 
precisando a intervenção da terapeuta para realizar a alimentação e também 
do recurso para terapêutico para mediar esse processo.  

ATENDIMENTO PRESENCIAL. 

26/08/2020 ATIVIDADE: Refletindo as vogais na parede. 

OBJETIVO:Conhecer as vogais; 

Desenvolver coordenação motora ampla; 

Estimular percepção de lateralidade; 

Estimular coordenação olho mão.  

Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 

MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico;fita durex larga;Caneta permanente 
ou canetinha preta. 

DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso 
com rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha,após a 
confecção utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para refletir 
as vogais na parede. Importante  que o adulto  esteja mediando a execução da 
atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, incentivando que a 
criança olhe e faça o traçado das letras na parede, sempre respeitando a 
individualidade de cada aprendente . 

RESPOSTA: Pendente. 
 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; reconhecer e identificar as vogais; 
estimular coordenação motora fina, viso motora; 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: Isabella Couto 
Data Nascimento: 27/08/2012    
Mês: agosto /2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 
 

Data  

 
 
 
 

03/08/2020 

Nessa semana a equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de 

uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 

encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 

irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. 

Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 

consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 

quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 

ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e 

terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além 

disso a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 

realizando vídeo chamadas quando necessário. 

 
 
   10/08/2020 

No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho do 

seu nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome 

próprio, desenvolver coordenação motora fina e Visio motora, imaginação e 
atenção sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi 
necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura,giz de cera ou lápis para 
colorir. 
 
RESPOSTA: Família retornou a atividade através de fotos e vídeos. 

17/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas pela 
plataforma, auxiliando as famílias nas dificuldades. 
RESPOSTA: Em execução. 
 

19/08/2020 No dia de hoje, foi enviado mais uma atividade na plataforma, conhecendo 
as vogais com o objetivo de Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora e desenvolver atenção 
compartilhada. Para realizar essa atividade será computador, Tablet ou 
celular para acessar o link da música e canetinha. 
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Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o 
registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos, conforme comando da música. 
 
RESPOSTA: Família retornou a atividade através de fotos e vídeos. 
 
 

24/08/2020 Isabela, retornou aos atendimentos presenciais no dia de hoje, realizamos a 

com situação da atividade enviada para casa, com o objetivo de estimular o 

aprendizado das letras vogais, desenvolver coordenação motora fina e viso 

motora. 

Isabela se mostrou atenta durante a atividade conseguindo dar resposta 

funcional ao que era solicitado, apresentou dificuldade no registro da letra 

precisando ser auxiliada fisicamente para realizar a agrafia da mesma. 

ATENDIMENTO PRESENCIAL. 

26/08/2020 ATIVIDADE: Refletindo as vogais na parede. 

OBJETIVO:Conhecer as vogais; 

Desenvolver coordenação motora ampla; 

Estimular percepção de lateralidade; 

Estimular coordenação olho mão.  

Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 

MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico;fita durex larga;Caneta permanente ou 

canetinha preta. 

DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso 

com rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha,após a 

confecção utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para refletir 

as vogais na parede. Importante  que o adulto  esteja mediando a execução 

da atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, incentivando que a 

criança olhe e faça o traçado das letras na parede, sempre respeitando a 

individualidade de cada aprendente . 

RESPOSTA: Pendente. 
 

31/08/2020 Está realizando atividade a distância com auxílio da família e suporte dos 

profissionais.   

RESPOSTA: Em execução. 
 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; reconhecer e identificar as vogais; 
estimular coordenação motora fina, viso motora; 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: José Eduardo 
Data Nascimento:  
Mês: agosto /2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 
 

Data  

 
 

06/08/2020 

Nessa semana a equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma 
nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá 
facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta 
todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de 
recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os 
atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo chamadas 
quando necessário. 

 
 

13/08/2020 

No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho do 

seu nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome 
próprio, desenvolver coordenação motora fina e Viso motora, imaginação e 
atenção sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi necessário 
utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

20/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas pela 
plataforma, auxiliando as famílias nas dificuldades. 
RESPOSTA: Em execução. 
 

19/08/2020 No dia de hoje, foi enviado mais uma atividade na plataforma, conhecendo as 
vogais com o objetivo de Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora e desenvolver atenção 
compartilhada. Para realizar essa atividade será computador, Tablet ou celular 
para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o 
registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos, conforme comando da música. 
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 RESPOSTA: Família retornou a atividade através de fotos e vídeos. 
 
 

26/08/2020 ATIVIDADE: Refletindo as vogais na parede. 

OBJETIVO:Conhecer as vogais; 

Desenvolver coordenação motora ampla; 

Estimular percepção de lateralidade; 

Estimular coordenação olho mão.  

Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 

MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico;fita durex larga;Caneta permanente ou 
canetinha preta. 

DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso com 
rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha,após a 
confecção utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para refletir as 
vogais na parede. Importante  que o adulto  esteja mediando a execução da 
atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, incentivando que a 
criança olhe e faça o traçado das letras na parede, sempre respeitando a 
individualidade de cada aprendente . 

RESPOSTA: Família retornou a atividade através de fotos e vídeos. 
 

 

27/08/2020 Está realizando atividade a distância com auxílio da família e suporte dos 

profissionais. 

RESPOSTA: Em execução. 
 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; reconhecer e identificar as vogais; estimular 
coordenação motora fina, viso motora; 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: Jean Fernando de Oliveira Junior 
Data Nascimento: 27/05/2013 
Mês: agosto /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 
 

Data  

 
 
 

07/08/2020 

Nessa semana a equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de 
uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá 
facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta 
todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou 
a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

 
 

14/08/2020 

No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho do 

seu nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome 

próprio, desenvolver coordenação motora fina e Visio motora, imaginação e 
atenção sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi 
necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para 
colorir. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

21/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas pela 
plataforma, auxiliando as famílias nas dificuldades. 
RESPOSTA: Em execução. 
 

19/08/2020 No dia de hoje, foi enviado mais uma atividade na plataforma, conhecendo as 
vogais com o objetivo de Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora e desenvolver atenção 
compartilhada. Para realizar essa atividade será computador, Tablet ou celular 
para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o 
registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: Pendente. 
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26/08/2020 ATIVIDADE: Refletindo as vogais na parede. 

OBJETIVO: Conhecer as vogais; 

Desenvolver coordenação motora ampla; 

Estimular percepção de lateralidade; 

Estimular coordenação olho mão.  

Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 

MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico; fita durex larga; Caneta permanente ou 
canetinha preta. 

DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso com 
rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha, após a 
confecção utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para refletir 
as vogais na parede. Importante que o adulto  esteja mediando a execução da 
atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, incentivando que a 
criança olhe e faça o traçado das letras na parede, sempre respeitando a 
individualidade de cada aprendente . 

RESPOSTA: Pendente. 
 

27/08/2020 Objetivo: Trabalhar a atenção e participação no atendimento, como também 
ampliar o foco de interesse. 
Material/Estratégia: Atendimentos realizados em duplas de profissionais 
Psicologia/Fisioterapia e Psicologia/Psicopedagogia. Peças de lego coladas na 
parede no intuito de chamar atenção da criança para retirar as peças e monta-
las, depois auxilia-lo a guardar no pote. 
Resultado: Jean ficou com a máscara a maior parte do tempo no atendimento, 
tendo que ser mediado em alguns momentos a colocar novamente a máscara, 
feito a partir de muitas tentativas. Realizou com estimulo e mediação a pega 
dos lego, como também ficou observando por muito tempo os legos, realizou 
a montagem com repetição, porém não realizou com independência e 
autonomia a atividade proposta. Demonstrou-se bastante agitado no segundo 
momento do atendimento, querendo a todo momento a bola de fisioterapia, 
sentando-se em cima para balançar, fez tentativas de colocar a bola em cima 
da mesa ou da cadeira, querendo subir em cima da bola, tendo que ser 
auxiliado diretamente a tirar a bola e coloca-la no chão. Não realizou contato 
visual espontâneo, somente com muito estimulo, sua interação foi somente 
através de mediação diretamente. Guardou os lego no pote também com 
mediação e orientação das terapeutas. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; reconhecer e identificar as vogais; estimular 
coordenação motora fina, viso motora; 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: JOAQUIM DE ALMEIDA NUNES 
Data Nascimento: 31/12/2014 
Mês: agosto /2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 
 
 

Data  

 
 
 
 

  06/08/2020 

Nessa semana a equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de 
uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. 
Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 
consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e 
terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além 
disso a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 
realizando vídeo chamadas quando necessário. 

 
 

13/08/2020 

No dia de hoje foi enviado para casa   um vídeo da confecção da 
formiguinha com o objetivo de   identificar as partes do corpo humano; 
Desenvolver autonomia: Desenvolver a coordenação motora ampla. 
Para desenvolver essa atividade, foi utilizado como recurso o Notebook ou 
celular para acessar o link da música. Caixa de ovo, tinta guache preta, 
pincel, canudo flexível e cola quente ou cola resistente. 
 Iremos construir a nossa formiguinha e junto com ela dançar a música "Fui 
no Mercado". 
RESPOSTA: Pendente. 
 
 

19/08/2020 No dia de hoje, foi enviado mais uma atividade na plataforma, conhecendo 
as vogais com   o objetivo de Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover   momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora e desenvolver atenção 
compartilhada. Para realizar essa atividade será   computador, Tablet ou 
celular para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o 
registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: Pendente. 
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20/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas   pela 
plataforma, auxiliando as famílias nas dificuldades. 
RESPOSTA: Em execução. 
 

26/08/2020 ATIVIDADE: Refletindo as vogais na parede. 

OBJETIVO:Conhecer as vogais; 

Desenvolver coordenação motora ampla; 

Estimular percepção de lateralidade; 

Estimular coordenação olho mão.  

Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 

MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico; fita durex larga; Caneta permanente ou 
canetinha preta. 

DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso com 
rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha, após a 
confecção utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para 
refletir as vogais na parede. Importante   que o adulto  esteja mediando a 
execução da atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, 
incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, 
sempre respeitando a individualidade de cada aprendente . 

RESPOSTA: Pendente. 
 

27/08/2020 Joaquim no dia de hoje retornou aos atendimentos presenciais. Realizamos 
a interação com o jogo lego com o objetivo de estimularmos a interação 
entre terapeuta e usuário, estimular coordenação motora fina e instigar a 
imaginação. 
Joaquim obteve bom desempenho na interação com a terapeuta, 
mostrando se motivado na realização da construção do jogo, em alguns 
momentos se mostrou irritado não conseguindo expressar verbalmente o 
que estava sentindo, mas com intervenção da terapeuta   conseguiu aceitar 
aos comandos.  
ATENDIMENTO PRESENCIAL. 
 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; reconhecer e identificar as vogais; 
estimular coordenação motora fina, viso motora; 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: JOÃO BATISTA BRONZATTI OLIVEIRA  
Data Nascimento: 05/09/2012 
Mês: agosto /2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 
 

 

Data  

 
 
 

06/08/2020 

Nessa semana   a equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de 
uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. 
Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 
consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e 
terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além 
disso a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 
realizando vídeo chamadas quando necessário. 

 
 

13/08/2020 

No dia de hoje, foi enviado um vídeo   referente a construção do “bichinho 

do seu nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome 

próprio, desenvolver coordenação motora fina e Visio   motora, imaginação 
e atenção sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi 
necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis 
para colorir. 
RESPOSTA: Família retornou a atividade as atividades através dos vídeos. 
 

19/08/2020 No dia de hoje, foi enviado mais uma atividade na plataforma, conhecendo 
as vogais com   o objetivo   de Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover   momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora e desenvolver atenção 
compartilhada. Para realizar essa atividade será   computador, Tablet ou 
celular para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o 
registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: Família retornou a atividade as atividades através dos vídeos. 
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20/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas   pela 
plataforma, auxiliando as famílias nas dificuldades. 
RESPOSTA: Em execução. 
 

26/08/2020 ATIVIDADE: Refletindo as vogais na parede. 

OBJETIVO:Conhecer as vogais; 

Desenvolver coordenação motora ampla; 

Estimular percepção de lateralidade; 

Estimular coordenação olho mão.  

Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 

MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico; fita durex larga; Caneta permanente 
ou canetinha preta. 

DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso 
com rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha, após a 
confecção utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para 
refletir as vogais na parede. Importante que o adulto esteja mediando a 
execução da atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, 
incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, 
sempre respeitando a individualidade de cada aprendente. 

RESPOSTA: Pendente. 
 

27/08/2020 João Batista retornou aos atendimentos presenciais nessa data. Realizamos 
a interação através do recurso monta tudo com o objetivo de estimularmos 
sua interação com a terapeuta, estimular a coordenação motora fina, 
atenção e reconhecimento da hipótese de escrita que ele se encontrar. 
João obteve bom desempenho na realização da atividade conseguindo 
realizar com independência o que era solicitado, em alguns momentos 
precisou ser instigado pois aparentava estar cansado. Após realizar a 
construção de um robô através das peças, João foi desafiado a escolher um 
nome para o seu robô, colocando no quadro as opções de nome, foi 
possível observar que João já está alfabetizado conseguindo reconhecer a 
agrafia correta das palavras. 
ARENDIMENTO PRESENCIAL. 
 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; reconhecer e identificar as vogais; 
estimular coordenação motora fina, viso motora; Atenção compartilhada e 
sustentada 

 

 

    

 

 

 

195 / 1118



 

 

AMA 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: agosto /2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 
 

 
Data  

 
 
 
 
 

06/08/2020 

Nessa semana a equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de 

uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 

encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá 

facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 

nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta 

todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou 

a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 

responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 

oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 

manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 

chamadas quando necessário. 

 
 

13/08/2020 

No dia de hoje foi enviado para casa um vídeo da confecção da formiguinha 
com o objetivo de identificar as partes do corpo humano; Desenvolver 
autonomia: Desenvolver a coordenação motora ampla. 
Para desenvolver essa atividade, foi utilizado como recurso o Notebook ou 
celular para acessar o link da música. Caixa de ovo, tinta guache preta, pincel, 
canudo flexível e cola quente ou cola resistente. 
 Iremos construir a nossa formiguinha e junto com ela dançar a música "Fui no 
Mercado". 
RESPOSTA: Família retornou à atividade através dos vídeos. 
 

19/08/2020 Atividade: Projetando a dona aranha. 
OBJETIVOS: desenvolver habilidades artísticas, desenvolver a coordenação 
motora fina, criatividade, imaginação; promover a interação; explorar e 
reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
MATERIAL/ESTRATÉGIA: Um rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, 
canetinha, uma lanterna (pode ser a lanterna do celular) e um ambiente bem 
escuro. 
Desenvolvimento: primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar 
uma das partes abertas com a fita larga adesiva e após desenhar com a 
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canetinha a dona aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, deixar 
bem escurinho, acessar a música da dona aranha que está no link enviado 
junto, e agora utilizaremos a lanterna para projetar a dona aranha na parede e 
agora é só se divertir com a música e a dona aranha. 
RESPOSTA: Família retornou a atividade  através dos vídeos. 
 
 

20/08/2020 No dia de hoje, Liv retornou aos atendimentos presenciais, explorou a sala 
atenta e observando várias coisas ao seu redor, brincou com o aramado e com 
bolinhas de sabão, ao ser ofertado a caixinha de música ficou encantada 
interagiu com a terapeuta e realizou algumas expressões ao ouvir as músicas. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL. 
  

26/08/2020 Atividade: O jacaré foi passear lá na lagoa. 
Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora fina; 
criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer 
diferentes movimentos gestuais. 
Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta guache verde e  
vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. 
Atividade: junto com o vídeo da atividade foi enviado um passo a passo de 
como confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos a música: “o jacaré 

foi passear lá na lagoa”.  
 RESPOSTA: Família retornou à atividade  através dos vídeos. 
 

27/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas pela 
plataforma, auxiliando as famílias nas dificuldades. 
RESPOSTA: Em execução. 
 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; reconhecer e identificar as vogais; estimular 
coordenação motora fina, viso motora; 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: Lino Carlos Franzoi Junior 
Data Nascimento: 23/07/1990 
Mês: agosto /2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 
 
 

Data  

 
 
 
 
 

07/08/2020 

Nessa semana a equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de 

uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 

encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 

irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. 

Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 

constam todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 

quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 

ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e 

terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além 

disso, a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 

realizando vídeos chamadas quando necessário. 

 
 

14/08/2020 

No dia de hoje, foi enviado para casa o vídeo da atividade teatro de sombras 
com os objetivos de promover a socialização e a interação; buscar a 
participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem oral e 
corporal. Utilizando como recurso roupas, adereços, maquiagens, tecidos, 
toalhas, caixas de papelão, som e luz. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

19/08/2020 Atividade: NOITE TEMÁTICA  
Desenvolvimento: Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite temática 
com toda a família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de 
máscaras, artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para 
incrementar a idéia, você pode preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, 
sanduiche, comida típica) e escolher filmes, músicas ou danças de acordo 
com o tema escolhido. Objetivos: Incentivar um momento de união e 
descontração para os participantes. Reconhecer a linguagem corporal como 
meio de interação social. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

21/08/2020 Não compareceu ao atendimento. 
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ATENDIMENTO RESENCIAL – Não compareceu. 

26/08/2020 Atividade: Sessão de Cinema em Casa 

Assistir um filme todos juntos, em família. De preferência à noite, para ficar 
mais escurinho e criar um clima de cinema ou, se for durante o dia vocês 
podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. 

Pode-se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa escolha um filme de 
sua preferência por vez, a cada dia, agradando assim a todos.  

Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir pipoca de 
acordo com os gostos pessoais. 

Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do término do filme fazer 
uma roda de conversa.  

Cada um poderá expor a leitura e a mensagem deste filme. E se o final fosse 
diferente? Quais os sentimentos que transmitiu? Etc... 

RESPOSTA: Pendente. 
 

28/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas pela 

plataforma, auxiliando as famílias nas dificuldades. 

RESPOSTA: Em execução. 
 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; reconhecer e identificar as vogais; 
estimular coordenação motora fina, viso motora; 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: Lorenzo Stein 

Data Nascimento:  27/08/2012     
Mês: agosto /2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 
 

Data  

 
 

03/08/2020 

Nessa semana a equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de 

uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 

encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá 

facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 

nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta 

todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou 

a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 

responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 

oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 

manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 

chamadas quando necessário. 

 
 

10/08/2020 

No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho do 

seu nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome 

próprio, desenvolver coordenação motora fina e Visio motora, imaginação e 
atenção sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi 
necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para 
colorir. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

17/08/2020 No dia de hoje, Lorenzo retornou aos atendimentos presenciais. Ao entrar na 
sala logo foi escolhendo o jogo do aramado e em seguida pediu para fazer a 
atividade do alfabeto, mostrou se concentrado durante todo o atendimento, 
interagindo com a terapeuta. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL. 
 

19/08/2020 No dia de hoje, foi enviado mais uma atividade na plataforma, conhecendo as 
vogais com o objetivo de Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora e desenvolver atenção 
compartilhada. Para realizar essa atividade será computador, Tablet ou celular 
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para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o 
registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

24/08/2020 Está realizando atividade a distância com auxílio da família e suporte dos 

terapeutas. A atividade enviada no dia 19 de agosto foi conhecendo as vogais. 

RESPOSTA: Em execução. 
 

26/08/2020 ATIVIDADE: Refletindo as vogais na parede. 

OBJETIVO:Conhecer as vogais; 

Desenvolver coordenação motora ampla; 

Estimular percepção de lateralidade; 

Estimular coordenação olho mão.  

Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 

MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico;fita durex larga;Caneta permanente ou 

canetinha preta. 

DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso com 

rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha,após a 

confecção utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para refletir 

as vogais na parede. Importante  que o adulto  esteja mediando a execução da 

atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, incentivando que a 

criança olhe e faça o traçado das letras na parede, sempre respeitando a 

individualidade de cada aprendente . 

RESPOSTA: Pendente. 
 

31/08/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL – Não compareceu. 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; reconhecer e identificar as vogais; estimular 
coordenação motora fina, viso motora; 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: Leonardo Teillor 

Data Nascimento:  19/06/2017  
Mês: agosto /2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 
 

Data  

 
 
 
 

07/08/2020 

Nessa semana a equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de 

uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 

encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 

irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. 

Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 

constam todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 

quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 

ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e 

terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além 

disso, a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 

realizando vídeos chamadas quando necessário. 

 
 

14/08/2020 

OBJETIVOS: Identificar as partes do corpo humano; Desenvolver autonomia: 
Desenvolver a coordenação motora ampla. 
MATERIAL/ESTRATÉGIAS:  Notebook ou celular para acessar o link da 
música. Caixa de ovo, tinta guache preta, pincel, canudo flexível e cola 
quente ou cola resistente. 
DESENVOLVIMENTO: Iremos construir a nossa formiguinha e junto com ela 
dançar a música "Fui ao Mercado". 
RESPOSTA: Pendente. 
 

19/08/2020 Atividade: O jacaré foi passear lá na lagoa. 
Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora fina; 
criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer 
diferentes movimentos gestuais. 
 Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta guache verde e  
vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. 
Atividade: junto com o vídeo da atividade foi enviado um passo a passo de 
como confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos a música: “o 

jacaré foi passear lá na lagoa”. 
RESPOSTA: Pendente. 
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21/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas pela 
plataforma, auxiliando as famílias nas dificuldades. 

26/08/2020 ATIVIDADE: Refletindo as vogais na parede. 

OBJETIVO: Conhecer as vogais; 

Desenvolver coordenação motora ampla; 

Estimular percepção de lateralidade; 

Estimular coordenação olho mão.  

Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 

MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico; fita durex larga; Caneta permanente ou 
canetinha preta. 

DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso com 
rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha, após a 
confecção utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para 
refletir as vogais na parede. Importante   que o adulto  esteja mediando a 
execução da atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, 
incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, 
sempre respeitando a individualidade de cada aprendente . 

RESPOSTA: Pendente. 
 

28/08/2020 Está realizando atividade a distância com auxílio da família e suporte da 
equipe terapêutica. 

RESPOSTA: Em execução. 
 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; reconhecer e identificar as vogais; 
estimular coordenação motora fina, viso motora; 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: Miguel Sanches 
Data Nascimento:  27/08/2012     
Mês: agosto /2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 
 

Data  

 
 
 

06/08/2020 

Nessa semana, a equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de 

uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 

encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 

irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. 

Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 

constam todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 

quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda 

não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 

oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso, a 

equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando 

vídeos chamadas quando necessário. 

 
 

13/08/2020 

No dia de hoje, foi enviado um vídeo   referente a construção do “bichinho 

do seu nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome 

próprio, desenvolver coordenação motora fina e Viso motora, imaginação e 
atenção sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi 
necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura,giz de cera ou lápis para 
colorir. 
RESPOSTA: Pendente. 
 
 

19/08/2020 No dia de hoje, foi enviado mais uma atividade na plataforma, conhecendo 
as vogais com   o objetivo   de Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover   momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora e desenvolver atenção 
compartilhada. Para realizar essa atividade será   computador, Tablet ou 
celular para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o 
registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
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movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: Pendente. 
 
 

20/08/2020 No dia de hoje realizamos uma atividade de interação com Miguel utilizando 
como recurso o jogo cilada, onde o mesmo sentiu dificuldade de realizar a 
atividade necessitando de auxílio para conseguiu  finalizar, após terminar 
essa atividade, pediu se tinha dinossauros, mostrei o livre e o mesmo ficou e 
encantando relatando várias curiosidades sobre o tema. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

26/08/2020 ATIVIDADE: Refletindo as vogais na parede. 

OBJETIVO: Conhecer as vogais; 

Desenvolver coordenação motora ampla; 

Estimular percepção de lateralidade; 

Estimular coordenação olho mão.  

Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 

MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico; fita durex larga; Caneta permanente ou 
canetinha preta. 

DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso com 
rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha, após a 
confecção utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para refletir 
as vogais na parede. Importante   que o adulto   esteja mediando a execução 
da atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, incentivando que a 
criança olhe e faça o traçado das letras na parede, sempre respeitando a 
individualidade de cada aprendente. 

RESPOSTA: Pendente. 
 

27/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas pela 
plataforma, auxiliando as famílias nas dificuldades. 
RESPOSTA: Em execução. 

 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; reconhecer e identificar as vogais; 
estimular coordenação motora fina, viso motora; 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: Martina Machado Heineberg  

Data Nascimento: 26/09/2013 

Mês: agosto /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 
 
 

Data  

 
 
 
 
 

07/08/2020 

Nessa semana, a equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma 

nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 

encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá 

facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse 

período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as 

atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 

quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 

algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de 

recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os 

atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 

necessário. 

 
 

14/08/2020 

No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho do seu 

nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome próprio, 
desenvolver coordenação motora fina e Visio motora, imaginação e atenção 
sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi necessário utilizar 
como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

19/08/2020 No dia de hoje, foi enviado mais uma atividade na plataforma, conhecendo as 
vogais com o objetivo de Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora e desenvolver atenção 
compartilhada. Para realizar essa atividade será computador, Tablet ou celular 
para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o 
registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: Pendente. 
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21/08/2020 Acompanhei Martina na hora do lanche, se mostrou tranquila durante esse 
momento, realizando esse a alimentação com independencia. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL. 

26/08/2020 ATIVIDADE: Refletindo as vogais na parede. 

OBJETIVO: Conhecer as vogais; 

Desenvolver coordenação motora ampla; 

Estimular percepção de lateralidade; 

Estimular coordenação olho mão.  

Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 

MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico; fita durex larga; Caneta permanente ou 
canetinha preta. 

DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso com 
rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha, após a confecção 
utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para refletir as vogais na 
parede. Importante   que o adulto   esteja mediando a execução da atividade, 
reforçando verbalmente o nome das vogais, incentivando que a criança olhe e 
faça o traçado das letras na parede, sempre respeitando a individualidade de 
cada aprendente. 

RESPOSTA: Pendente. 
 

28/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas pela 
plataforma, auxiliando as famílias nas dificuldades. 
RESPOSTA: Em execução. 

 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; reconhecer e identificar as vogais; estimular 
coordenação motora fina, viso motora; 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: MATHIAS BECKER NIECHEL 

Data Nascimento: 06/02/2014 
Mês: agosto /2020 

Profissional: Psicopedagoga- Deise Padoan de Quadros 
 
 

 
Data  

 
 
 

06/08/2020 

Nessa semana   a equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de 

uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 

encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 

irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. 

Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 

constam todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 

quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 

ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e 

terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além 

disso, a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 

realizando vídeos chamadas quando necessário. 

 
 

13/08/2020 

No dia de hoje foi enviado para casa um vídeo da confecção da formiguinha 
com o objetivo de identificar as partes do corpo humano; Desenvolver 
autonomia: Desenvolver a coordenação motora ampla. 
Para desenvolver essa atividade, foi utilizado como recurso o Notebook ou 
celular para acessar o link da música. Caixa de ovo, tinta guache preta, 
pincel, canudo flexível e cola quente ou cola resistente. 
 Iremos construir a nossa formiguinha e junto com ela dançar a música "Fui 
ao Mercado". 
RESPOSTA: Pendente. 
 

20/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas pela 
plataforma, auxiliando as famílias nas dificuldades. 
RESPOSTA: Em execução. 
 

26/08/2020 ATIVIDADE: Refletindo as vogais na parede. 

OBJETIVO: Conhecer as vogais; 

Desenvolver coordenação motora ampla; 

Estimular percepção de lateralidade; 
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Estimular coordenação olho mão.  

Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 

MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico; fita durex larga; Caneta permanente ou 
canetinha preta. 

DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso com 
rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha, após a 
confecção utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para 
refletir as vogais na parede. Importante que o adulto esteja mediando a 
execução da atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, 
incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, 
sempre respeitando a individualidade de cada aprendente. 

RESPOSTA: Pendente. 
 

27/08/2020 Atividade: Construção de objetos com jogo de encaixe. 

Objetivos: Desenvolver coordenação motora e viso motora; estimular a 
imaginação e priorizar vínculo com a terapeuta. 

Estratégias: Nesse dia realizamos a atividade com Mathias através do recurso 
monta tudo, estimulando essa interação com a terapeuta e avaliar sua 
imaginação e coordenação viso motora e coordenação fina. 

RESPOSTA: Pendente. 
 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; reconhecer e identificar as vogais; 
estimular coordenação motora fina, viso motora; 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: MATHEUS STURMER AMANDIO 
Data Nascimento: 06/01/2015 
Mês: agosto /2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 
 

Data  

 
 
 

03/08/2020 

Nessa semana a equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de 
uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá 
facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde constam 
todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou 
a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso, a 
equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando 
vídeos chamado quando necessário. 

 
 

10/08/2020 

No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho do 

seu nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome 
próprio, desenvolver coordenação motora fina e Visio motora, imaginação e 
atenção sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi 
necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para 
colorir. 
R RESPOSTA: Pendente. 
 

20/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas pela 
plataforma, auxiliando as famílias nas dificuldades. 
RESPOSTA: Em execução. 
 

19/08/2020 No dia de hoje, foi enviado mais uma atividade na plataforma, conhecendo as 
vogais com o objetivo de Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora e desenvolver atenção 
compartilhada. Para realizar essa atividade será computador, Tablet ou 
celular para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o 
registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos, conforme comando da música. 
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RESPOSTA: Pendente. 
 

24/07/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL – Não compareceu. 

26/08/20202 ATIVIDADE: Refletindo as vogais na parede. 

OBJETIVO: Conhecer as vogais; 

Desenvolver coordenação motora ampla; 

Estimular percepção de lateralidade; 

Estimular coordenação olho mão.  

Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 

MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico; fita durex larga; Caneta permanente ou 
canetinha preta. 

DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso com 
rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha, após a 
confecção utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para refletir 
as vogais na parede. Importante que o adulto   esteja mediando a execução 
da atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, incentivando que a 
criança olhe e faça o traçado das letras na parede, sempre respeitando a 
individualidade de cada aprendente. 

RESPOSTA: Pendente. 
 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; reconhecer e identificar as vogais; estimular 
coordenação motora fina, viso motora; 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: NOAH SOSA MATOS 
Data Nascimento: 28/07/2015 
Mês: agosto /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 
 

Data  

 
 

04/08/2020 

Nessa semana a equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de 
uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. 
Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 
constam todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e 
terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além 
disso, a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 
realizando vídeos chamadas quando necessário. 

 
 

11/08/2020 

No dia de hoje foi enviado para casa um vídeo da confecção da formiguinha 
com o objetivo de identificar as partes do corpo humano; Desenvolver 
autonomia: Desenvolver a coordenação motora ampla. 
Para desenvolver essa atividade, foi utilizado como recurso o Notebook ou 
celular para acessar o link da música. Caixa de ovo, tinta guache preta, 
pincel, canudo flexível e cola quente ou cola resistente. 
 Iremos construir a nossa formiguinha e junto com ela dançar a música "Fui 
no Mercado". 
RESPOSTA: A família retornou a atividade através de fotos e vídeos. 
 

18/08/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL - não compareceu ao atendimento pois está de 
atestado.(Covid). 
 

25/08/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL - não compareceu ao atendimento pois está de 
atestado.(Covid). 
 
 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; reconhecer e identificar as vogais; 
estimular coordenação motora fina, viso motora; 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: Paulo Henrique 

Data Nascimento:  
Mês: agosto /2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 
 

Data  

 
 
 

03/08/2020 

Nessa semana a equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de 
uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. 
Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 
constam todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e 
terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além 
disso, a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 
realizando vídeos chamado quando necessário. 

 
 

10/08/2020 

No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho do 

seu nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome 

próprio, desenvolver coordenação motora fina e Visio motora, imaginação e 
atenção sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi 
necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura,giz de cera ou lápis para 
colorir. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

20/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas pela 
plataforma, auxiliando as famílias nas dificuldades. 
RESPOSTA: Em execução. 
 

19/08/2020 No dia de hoje, foi enviado mais uma atividade na plataforma, conhecendo 
as vogais com o objetivo de Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora e desenvolver atenção 
compartilhada. Para realizar essa atividade será computador, Tablet ou 
celular para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o 
registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
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movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

25/07/2020  No dia de hoje, Paulo retornou aos atendimentos presenciais, foi realizado 
dois jogos com objetivo de realizar um momento de interação e avaliação 
em relação a atenção sustentada e compartilhada para essa atividade foi 
utilizado como recurso o jogo monta tudo e cruza letras. Paulo conseguiu 
realizar as atividades, porém não reconhece as letras do alfabeto, em 
relação ao jogo monta tudo Paulo se mostrou atento e motivado realizando 
várias construções com as peças de encaixe. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL. 
 

26/08/2020 ATIVIDADE: Refletindo as vogais na parede. 

OBJETIVO: Conhecer as vogais; 

Desenvolver coordenação motora ampla; 

Estimular percepção de lateralidade; 

Estimular coordenação olho mão.  

Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 

MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico; fita durex larga; Caneta permanente ou 
canetinha preta. 

DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso com 
rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha, após a 
confecção utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para 
refletir as vogais na parede. Importante que o adulto esteja mediando a 
execução da atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, 
incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, 
sempre respeitando a individualidade de cada aprendente. 

RESPOSTA: Pendente. 
 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; reconhecer e identificar as vogais; 
estimular coordenação motora fina, viso motora; Atenção compartilhada e 
sustentada 

 

 

 

 

 

 

 

214 / 1118



 

 

 

AMA 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 
Data Nascimento:  
Mês: agosto /2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 
 
 

Data  

24/08/2020 Atividade: Construção com peças de lego. 
Objetivos: Estimular o contato com a terapeuta, promovendo um momento 
de vinculo; estimular a coordenação motora fina e viso motora. 
Desenvolvimento: Pedro iniciou os atendimentos na instituição, foi realizado 
um momento de interação com o mesmo utilizando como recurso as peças 
de encaixe. Pedro se mostrou atento e motivado na realização das 
atividades realizando várias construções com muita imaginação. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

Objetivo geral Está em processo de 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: Samuel da Silva 

Data Nascimento: 05/12/2014  
Mês: agosto /2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

Data  

 
 

07/08/2020 

Nessa semana a equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma 
nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá 
facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde constam 
todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de 
recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso, a equipe manteve os 
atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeos chamado 
quando necessário. 

 
 

14/08/2020 

No dia de hoje foi enviado para casa um vídeo da confecção da formiguinha 
com o objetivo de identificar as partes do corpo humano; Desenvolver 
autonomia: Desenvolver a coordenação motora ampla. 
Para desenvolver essa atividade, foi utilizado como recurso o Notebook ou 
celular para acessar o link da música. Caixa de ovo, tinta guache preta, pincel, 
canudo flexível e cola quente ou cola resistente. 
 Iremos construir a nossa formiguinha e junto com ela dançar a música "Fui no 
Mercado". 
RESPOSTA: Pendente. 
 

21/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas pela 
plataforma, auxiliando as famílias nas dificuldades. 
RESPOSTA: Em execução. 
 

19/08/2020 No dia de hoje, foi enviado mais uma atividade na plataforma, conhecendo as 
vogais com o objetivo de Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora e desenvolver atenção 
compartilhada. Para realizar essa atividade será computador, Tablet ou celular 
para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o 
registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: Pendente. 
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26/08/2020 Atividade: O jacaré foi passear lá na lagoa. 
 Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora fina; 
criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer 
diferentes movimentos gestuais. 
 Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta guache verde e  
vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. 
 Atividade: junto com o vídeo da atividade foi enviado um passo a passo de 
como confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos a música: “o jacaré 

foi passear lá na lagoa”. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

 

28/08/2020 Atividade: Construções de objetos com jogos de encaixe 
Objetivo: Estimular a interação, desenvolver coordenação motora fina e 
estimular a organização espacial, desenvolver a coordenação viso motora. 
Desenvolvimento: Samuel retornou aos atendimentos presenciais no dia de 
hoje, realizou o atendimento na companhia do seu irmão Erik, realizamos a 
intervenção com o jogo lego com o objetivo de estimular a interação entre os 
irmãos e também estreitar o vínculo com a terapeuta, foi um momento de 
grandes conquistas pois conseguiram interagir juntos e também com a 
terapeuta. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; reconhecer e identificar as vogais; estimular 
coordenação motora fina, viso motora; 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: SORAYA COATI AMARANTE DA ROSA 

Data Nascimento: 11/04/2011 

Mês: agosto /2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 
 

Data  

 
 

03/08/2020 

Nessa semana a equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de 
uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. 
Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 
consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda 
não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a 
equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando 
vídeo chamadas quando necessário. 

 
 

10/08/2020 

No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho do 

seu nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome 
próprio, desenvolver coordenação motora fina e Visio motora, imaginação e 
atenção sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi 
necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para 
colorir. 
RESPOSTA: Família enviou o retorno da atividade através de vídeo e fotos. 

17/08/2020 Volta aos atendimentos presenciais participou com a mãe para utilização do 
uso da máscara, foi realizado somente o primeiro atendimento, para que aos 
poucos a criança possa se adaptar ao uso correto da máscara. Foi passado 
orientações a mãe de máscaras de tipos de máscaras e como iniciar o 
processo. Utilização de livros de encaixe e animais. Estava tranquila 
utilizando momentos de fala relacionadas a atividades. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

19/08/2020 No dia de hoje, foi enviado mais uma atividade na plataforma, conhecendo 
as vogais com o objetivo de Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora e desenvolver atenção 
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compartilhada. Para realizar essa atividade será computador, Tablet ou 
celular para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o 
registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: Família enviou o retorno da atividade através de vídeo e fotos. 
 

24/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas pela 
plataforma, auxiliando as famílias nas dificuldades. 
RESPOSTA: Em execução. 
 

26/08/2020 ATIVIDADE: Refletindo as vogais na parede. 

OBJETIVO: Conhecer as vogais; 

Desenvolver coordenação motora ampla; 

Estimular percepção de lateralidade; 

Estimular coordenação olho mão.  

Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 

MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico; fita durex larga; Caneta permanente ou 
canetinha preta. 

DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso com 
rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha, após a 
confecção utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para refletir 
as vogais na parede. Importante que o adulto  esteja mediando a execução 
da atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, incentivando que a 
criança olhe e faça o traçado das letras na parede, sempre respeitando a 
individualidade de cada aprendente . 

RESPOSTA: Família enviou o retorno da atividade através de vídeo e fotos. 
 

31/08/2020 Não compareceu ao atendimento PRESENCIAL. 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; reconhecer e identificar as vogais; 
estimular coordenação motora fina, viso motora; 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: Willian Rodrigues Domingues Sanabria 

Data Nascimento: 26/07/2013      
Mês: agosto /2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 
 

  

Data  

 
 
 
 
 

03/08/2020 

Nessa semana a equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de 

uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 

encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 

irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. 

Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 

consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 

quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 

ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e 

terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além 

disso a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 

realizando vídeo chamadas quando necessário. 

 
 

10/08/2020 

No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho 

do seu nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome 

próprio, desenvolver coordenação motora fina e Visio motora, imaginação e 
atenção sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi 
necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis 
para colorir. 
RESPOSTA: A família retornou à atividade através de fotos. 
 

17/08/2020 No dia de hoje, William retornou aos atendimentos presenciais. Ao entrar 
na sala se mostrou desmotivado, mas quando viu a atividade, logo já sentou 
e interagiu com a terapeuta. Mostrou-se atento durante a realização da 
atividade, que utilizamos como recurso a massinha de modelar, William 
realizou vários moldes de diferentes figuras. 
 RESPOSTA: A família retornou à atividade através de fotos. 
 

24/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas às atividades enviadas pela 

plataforma, auxiliando as famílias nas dificuldades. 
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RESPOSTA: Em execução. 

26/08/2020 ATIVIDADE: Refletindo as vogais na parede. 

OBJETIVO: Conhecer as vogais; 

Desenvolver coordenação motora ampla; 

Estimular percepção de lateralidade; 

Estimular coordenação olho mão.  

Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 

MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico; fita durex larga; Caneta permanente ou 

canetinha preta. 

DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso com 

rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha, após a 

confecção utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para 

refletir as vogais na parede. Importante que o adulto  esteja mediando a 

execução da atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, 

incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, 

sempre respeitando a individualidade de cada aprendente . 

RESPOSTA: Pendente. 

31/08/2020 Atividade: Reconhecendo as letras vogais. 

Objetivo: Identificar as letras vogais; estimular coordenação viso motora; 

reconhecer o traçado das letras. 

Desenvolvimento: Durante o atendimento Willian realizou a atividade de 

reconhecimento das vogais, através das letras “conhecendo as vogais” após esse 

momento realizou o registro de cada letra e fez o desenho associando a cada letra. 

William se mostrou atento e participativo realizando as atividades com motivação e 

interesse. 

RESPOSTA: Pendente. 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; reconhecer e identificar as vogais; 
estimular coordenação motora fina, viso motora; 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: THALES MIGUEL DOS SANTOS AVILA LOPES 

Data Nascimento:   18/05/2014 
Mês: agosto /2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 
 
 

Data  

 
 
 
 

06/08/2020 

Nessa semana a equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de 

uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 

encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 

irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. 

Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 

consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando 

iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 

responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 

oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a 

equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando 

vídeo chamadas quando necessário. 

 
 

13/08/2020 

No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho do 

seu nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome 

próprio, desenvolver coordenação motora fina e Visio motora, imaginação e 
atenção sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi 
necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para 
colorir. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

19/08/2020 No dia de hoje, foi enviado mais uma atividade na plataforma, conhecendo 
as vogais com o objetivo de Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora e desenvolver atenção 
compartilhada. Para realizar essa atividade será computador, Tablet ou 
celular para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o 
registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: Pendente. 
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20/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas pela 
plataforma, auxiliando as famílias nas dificuldades. 
RESPOSTA: Em execução. 

26/08/2020 ATIVIDADE: Refletindo as vogais na parede. 

OBJETIVO: Conhecer as vogais; 

Desenvolver coordenação motora ampla; 

Estimular percepção de lateralidade; 

Estimular coordenação olho mão.  

Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 

MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico;fita durex larga;Caneta permanente ou 
canetinha preta. 

DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso com 
rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha,após a 
confecção utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para refletir 
as vogais na parede. Importante que o adulto  esteja mediando a execução 
da atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, incentivando que a 
criança olhe e faça o traçado das letras na parede, sempre respeitando a 
individualidade de cada aprendente . 

RESPOSTA: Pendente.. 

 

27/08/2020 No dia de hoje Thales retornou ao atendimento presencial. Utilizamos como 

recurso o jogo o jogo monta tudo com o objetivo de estimular sua 

coordenação motora fina, interação com a terapeuta e imaginação. Thales se 

mostrou motivado ao realizar as atividades, porém em alguns momentos 

quis tirar a máscara precisando da intervenção verbal da terapeuta.  

ATENDIMENTO PRESENCIAL. 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; reconhecer e identificar as vogais; 
estimular coordenação motora fina, viso motora; 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: Thiago de Castro Moreria Silveira 
Data Nascimento: 27/08/2012    
Mês: agosto /2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 
 

Data  

  
 
 
 
  06/08/2020 

Nessa semana a equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de 

uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 

encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 

irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. 

Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 

consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 

quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 

ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e 

terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além 

disso a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 

realizando vídeo chamadas quando necessário. 

 
13/08/2020 

No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho 

do seu nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome 
próprio, desenvolver coordenação motora fina e Visio motora, imaginação e 
atenção sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi 
necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis 
para colorir. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

19/08/2020 Atividade: Projetando a dona aranha. 
OBJETIVOS: desenvolver habilidades artísticas, desenvolver a coordenação 
motora fina, criatividade, imaginação; promover a interação; explorar e 
reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
MATERIAL/ESTRATÉGIA: Um rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, 
canetinha, uma lanterna (pode ser a lanterna do celular) e um ambiente 
bem escuro. 
 Desenvolvimento: primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar 
uma das partes abertas com a fita larga adesiva e após desenhar com a 
canetinha a dona aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, 
deixar bem escurinho, acessar a música da dona aranha que está no link 
enviado junto, e agora utilizaremos a lanterna para projetar a dona aranha 
na parede e agora é só se divertir com a música e a dona aranha. 
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RESPOSTA: Pendente. 
 

20/08/2020 No dia de hoje, realizamos o atendimento em conjunto com a terapia 
ocupacional, estimulando com Thiago a questão da imitação e contato 
visual, através de brinquedos sonoros e de encaixe. Thiago teve interação 
pobre, necessitando de auxilio físico e verbal para dar continuidade na 
atividade. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

26/08/2020 Atividade: O jacaré foi passear lá na lagoa.  

Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora fina; 
criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer 
diferentes movimentos gestuais. 

Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta guache verde e  

vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. 

Atividade: junto com o vídeo da atividade foi enviado um passo a passo de 
como confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos a música: “o 

jacaré foi passear lá na lagoa”.] 

RESPOSTA: Pendente. 

27/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas   pela 
plataforma, auxiliando as famílias nas dificuldades. 
RESPOSTA: Em execução. 

 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; reconhecer e identificar as vogais; 
estimular coordenação motora fina, viso motora; Atenção compartilhada e 
sustentada 
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RELATÓRIO MENSAL  - AGOSTO 2020 

 
Educador Musical 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  
Data Nascimento: 26/07/2013      
Mês: Agosto/2020  
Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical   

Data  

03/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade ao 

planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 

atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a 

nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 

das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada 

usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de 

março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais 

que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e 

terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso 

a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando 

vídeo chamadas quando necessário. 

10/08 Primeiro contato com a família por meio da nova plataforma. Foi enviado 

um vídeo orientando uma atividade:  

ATIVIDADE – BICHINHO DO SEU NOME 

Objetivo – estimular o reconhecimento do nome próprio, desenvolver 

coordenação motora fina e visual motora, imaginação e atenção 

sustentada e compartilhada. Materiais - Folhas A4, tesoura, giz de cera ou 

lápis para colorir. 

Data de entrega: 19 de ago. 

RESPOSTA: Atividade realizada.  

17/08 Atendimento presencial – Atividade – Memória sonora / Materiais – 
Reprodutor de áudio e cartões/ Objetivos: Atenção, concentração, memória 
/ Descrição – O paciente estava com bom comportamento, conseguiu manter 
atenção e concentração a maior parte do atendimento, com poucos desvios 
atencionais. Cumpriu os objetivos conseguindo se concentrar nos áudios 
reproduzidos e memorizar as sequencias dos sons. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

19/08 Vídeo - Conhecendo as vogais. 
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Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; Promover momento de 
aprendizado entre família e usuário; Estimular coordenação motora fina e 
viso motora; Desenvolver atenção compartilhada. Materiais: computador, 
Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar 
o registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer 
o movimento dos dedos, conforme comando da música. 
Data de entrega: 25 de ago.  
RESPOSTA: Pendente 
 

24/08 Atendimento online – O MESTRE MANDOU - Objetivo – Habilidades sociais e 

autopercepção. 

Como fazer?  

m de 

cada vez vai dar ordens ao outro e ele vai precisar executar; 

mestre mandou...” e solicitar as “coisas preferidas dele” como 

exemplo: 

... Buscar no seu quarto o seu brinquedo preferido; 

... Buscar sua camiseta de verão preferida 

... Cantar sua música preferida; 

RESPOSTA: Pendente 
 

26/08 ATIVIDADE DE PEDAGOGIA PARA SERREALIZADA EM CASA - ATIVIDADE: 

Refletindo as vogais na parede. OBJETIVO:Conhecer as vogais; Desenvolver 

coordenação motora ampla; Estimular percepção de lateralidade; Estimular 

coordenação olho mão. Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 

MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico;fita durex larga;Caneta permanente ou 

canetinha preta. DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade 

confeccionando o recurso com rolinho de papel, fita durex e caneta 

permanente ou canetinha,após a confecção utilizaremos a lanterna do 

celular ou manual(comum) para refletir as vogais na parede. Importante 

que o adulto esteja mediando a execução da atividade, reforçando 

verbalmente o nome das vogais, incentivando que a criança olhe e faça o 

traçado das letras na parede, sempre respeitando a individualidade de cada 

aprendente .  

RESPOSTA: Pendente 
 

31/08 Atendimento presencial - Tartaruga, elefante e árvore 

Objetivos: Trabalhar habilidades auditivas, a brincadeira lúdica e o 

movimento motor amplo.  

Materiais: Reprodutor de áudios e Teclado
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Descrição: A proposta da atividade se dá em representar os 

movimentos de uma tartaruga, um elefante e uma árvore, 

associando-os a uma música, William conseguiu alcançar todos os 

objetivos, mantendo o foco até o final da atividade e realizando os 

movimentos solicitados. Ao final, utilizando o piano, foi utilizada a 

música Fur Elise para realizar movimentos melódicos no teclado.  

ATENDIMENTOPRESENCIAL 

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 
Data Nascimento:  27/08/2012     
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical  

Data  

03/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade ao 

planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 

atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a 

nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 

das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada 

usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de 

março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais 

que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e 

terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso 

a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando 

vídeo chamadas quando necessário. 

10/08 Primeiro contato com a família por meio da nova plataforma. Foi enviado 

um vídeo orientando uma atividade:  

ATIVIDADE – BICHINHO DO SEU NOME 

Data de entrega: 19 de ago.  

Objetivo – estimular o reconhecimento do nome próprio, desenvolver 
coordenação motora fina e visual motora, imaginação e atenção 
sustentada e compartilhada. Materiais - Folhas A4, tesoura, giz de cera ou 
lápis para colorir. 
RESPOSTA: Pendente 
 

17/08 Atendimento presencial – Investigando sensibilidade e recusa sonora / 
Materiais – instrumentos musicais e reprodutor de áudio / Objetivos: 
Investigar os comportamentos de recusa sonora relatados pela família / 
Descrição – Lorenzo demonstrou alguns desvios de comportamento, mas que 
não pareceram vincular-se a nenhuma fonte sonora, recusou-se várias vezes 
na realização das atividades e não aceitava trocas. Explorou o teclado 
inicialmente mas o terapeuta o conduziu para um momento de música em 
roda, depois ao ser convidado para voltar ao teclado não quis, tirou os tênis, 
e somente nos últimos minutos de atendimento aceitou papel e caneta como 
troca.  
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

19/08 Vídeo - Conhecendo as vogais. 
 
Data de entrega: 25 de ago.  
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Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; Promover momento de 
aprendizado entre família e usuário; Estimular coordenação motora fina e 
viso motora; Desenvolver atenção compartilhada. Materiais: computador, 
Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar 
o registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer 
o movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: Pendente 
 

24/08 Atendimento online – Segue programação mensal de dissensibilização 

sonora. - Investigando a sensibilidade à sons 

Frente às dificuldades para realizar atividades musicais por conta de 

um incômodo ou sensibilidade, por assim dizer, a sons, a proposta a 

que chegamos é a de investigar quais aspectos sonoros desencadeiam 

comportamentos disruptivos no Lorenzo e como podemos realizar 

uma dissensibilização. Questões como volume, sons agudos demais, 

sons graves demais, sons de vozes, dentre outros, são aspectos que 

podem, isolados ou em grupo, estar ocasionando essa aversão à 

músicas, e embora estejamos quase convencidos de que o volume é o 

aspecto decisivo e que ocasiona essa sensibilidade, iremos submeter 

Lorenzo a diferentes sons para investigar mais a fundo. 

Passo a passo 

1 – Volume: O primeiro passo se dá em colocar músicas calmas, sem 

muita coloração sonora, com um volume muito baixo, afim de que 

Lorenzo tenha contato com a música em um intensidade que não o 

incomode. (Música sugerida: https://www.youtube.com/watch?v=gZ-

HvnuDy_I – Caso forem escolher outra música, ela deve ser calma e não 

conter voz com letra). 

2 – Experimentar colorações diferentes: Nesse momento, 

preservaremos o volume sugerido no passo 1, mas trocando as músicas 

com pouca coloração sonora, por músicas com mais estímulos, com 

vozes, sons agudos, sons graves, etc.   

Músicas sugeridas -                                                                                                             

Sons agudos: https://www.youtube.com/watch?v=EGbo5Y7mEm0 

Sons graves: https://www.youtube.com/watch?v=fYOsNp4O7AU  

Sons com vozes: Música de Livre escolha, apenas sugere-se que seja calma)  

3 – Aumentando o volume das músicas: Se for constatado que 

nenhuma das músicas acima sugeridas incomodou Lorenzo quando 

reproduzidas em volume reduzido, o adulto deve escolher qualquer 

outras músicas e gradativamente ir aumentando o volume, dia após 
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dia, afim de promover uma dissensibilização sonora, em outras 

palavras, Lorenzo irá, pouco a pouco, se acostumando com os sons 

musicais.  

RESPOSTA: Pendente 
 

26/08 ATIVIDADE DE PEDAGOGIA PARA SERREALIZADA EM CASA - ATIVIDADE: 
Refletindo as vogais na parede. OBJETIVO:Conhecer as vogais; Desenvolver 
coordenação motora ampla; Estimular percepção de lateralidade; Estimular 
coordenação olho mão. Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico;fita durex larga;Caneta permanente ou 
canetinha preta. DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade 
confeccionando o recurso com rolinho de papel, fita durex e caneta 
permanente ou canetinha,após a confecção utilizaremos a lanterna do 
celular ou manual(comum) para refletir as vogais na parede. Importante 
que o adulto esteja mediando a execução da atividade, reforçando 
verbalmente o nome das vogais, incentivando que a criança olhe e faça o 
traçado das letras na parede, sempre respeitando a individualidade de cada 
aprendente .  
RESPOSTA: Pendente 
 

31/08 AETNDIMENTO PRESENCIAL – Não compareceu 

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 
Data Nascimento: 27/08/2012    
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical  

Data  

03/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade ao 

planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 

atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a 

nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 

das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada 

usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de 

março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais 

que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e 

terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso 

a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando 

vídeo chamadas quando necessário. 

10/08 Primeiro contato com a família por meio da nova plataforma. Foi enviado 
um vídeo orientando uma atividade:  
ATIVIDADE – BICHINHO DO SEU NOME 

Data de entrega: 19 de ago 

Objetivo – estimular o reconhecimento do nome próprio, desenvolver 
coordenação motora fina e visual motora, imaginação e atenção 
sustentada e compartilhada. Materiais - Folhas A4, tesoura, giz de cera ou 
lápis para colorir. 
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

17/08 Reorientações a respeito do vídeo e da utilização da plataforma, seguindo 

conduta terapêutica: ATIVIDADE – BICHINHO DO SEU NOME 

Data de entrega: 19 de ago.  

Objetivo – estimular o reconhecimento do nome próprio, desenvolver 
coordenação motora fina e visual motora, imaginação e atenção 
sustentada e compartilhada. Materiais - Folhas A4, tesoura, giz de cera ou 
lápis para colorir. 
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

19/08 Vídeo de pedagogia para realizar em casa - Conhecendo as vogais. 
 
Data de entrega: 25 de ago.  
 
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; Promover momento de 
aprendizado entre família e usuário; Estimular coordenação motora fina e 
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viso motora; Desenvolver atenção compartilhada. Materiais: computador, 
Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar 
o registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer 
o movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 
 

24/08 Atendimento presencial – Explorando as músicas da roda de música e 

construindo um tambor de latas. Objetivos: Trabalhar a interação e a atenção 

compartilhada, aprimorar aspectos rítmicos, aprimorar trabalhos manuais. / 

Materiais – Cartões da roda de música, latas, fita, violão. / Descrição – 

Durante o atendimento várias das musicas da roda de música foram 

abordada utilizando instrumentos percussivos, então foi apresentada a ideia 

de construir um tambor de latas,dessa forma, utilizando duas latas e fita 

adesiva um bongô delatas foi construído, depois, utilizado para acompanhar 

ritmicamente as musicas abordadas. A paciente apresentou boa consciência 

referente à rítmica melódica das musicas abordadas.  

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

31/08 Atendimento online - Escolher pela casa objetos (mínimo 5) com a letra /B/. 

Mostrar a letra para ela 

Exemplo de objetos: banana, balde, bola.Antes de pedir os objetos, pedir 

para ela se lembra de algum que comece com a letra /b/. Se não conseguir  

fazer ela procurar e colocar em cima da mesa depois de todos os objetos 

sobre a mesa contar quantos achou e nomear. Depois fazer ela escolher o 

objeto e guarda-lo novamente no lugar.Tentar filmar e tirar fotos para 

comprovação da atividade.Objetivos  terapeuticos: atenção, concentração, 

aprendizagem, linguagem oral.  

RESPOSTA: 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 
Data Nascimento: 11/04/2011  
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical  
Data  

03/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade 

ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo 

das atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. 

O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades 

enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe 

elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as 

atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou 

a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 

responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 

oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a 

equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 

realizando vídeo chamadas quando necessário. 

10/08 Primeiro contato com a família por meio da nova plataforma. Foi enviado 
um vídeo orientando uma atividade:  
ATIVIDADE – BICHINHO DO SEU NOME 

Data de entrega: 19 de ago.  

Objetivo – estimular o reconhecimento do nome próprio, desenvolver 

coordenação motora fina e visual motora, imaginação e atenção 

sustentada e compartilhada. Materiais - Folhas A4, tesoura, giz de cera ou 

lápis para colorir. 

RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

17/08 Atendimento presencial – Participou com a mãe para utilização do 

atendimento voltado para o uso da máscara, sendo realizado somente o 

primeiro atendimento, para que aos poucos a criança possa se adaptar ao uso 

correto da máscara. Foram passadas orientações para a mãe de tipo de 

máscara mais indicados e de como iniciar o processo de dissensibilização. Em 

atendimento foram utilizados livros de encaixe e animais. Com relação ao seu 

comportamento, Soraya encontrava-se tranquila, utilizando momentos de 

fala relacionadas às atividades.  

ATENDIMNTO PRESENCIAL. 

19/08 Vídeo - Conhecendo as vogais. 
 
Data de entrega: 25 de ago.  
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Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; Promover momento de 
aprendizado entre família e usuário; Estimular coordenação motora fina e 
viso motora; Desenvolver atenção compartilhada. Materiais: computador, 
Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o 
registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

24/08 Atendimento online - Atividade: Relaxamento com pressão e texturas 

Objetivo: Desenvolver a interação, promover o relaxamento e percepção 

corporal. Materiais: Música relaxante, creme para massagem, diferentes 

texturas (algodão, tecido àspero, rolo de massagem, etc.) Execução: 1º passo: 

escolha uma música constante e suave. No Youtube tem músicas excelentes 

de relaxamento! A música tem uma habilidade natural de modificar o humor. 

2º passo: passar creme e massagear bem os pés e as panturrilhas. Também 

realize alongamentos nas pernas. 3º passo: intercale os momentos de 

massagem com deslizamentos sobre a pele, movimentos suaves e profundos, 

“amassamentos”, “pinçamentos” e fricções. Posteriormente também 

deverão ser passadas as diferentes texturas sobre a pele de Soraya. 4º passo: 

fazer anotações das observações realizadas em cada etapa da massagem com 

as diferentes pressões e texturas.  

RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

31/08 Atendimento presencial - Participou com a mãe para utilização do 

atendimento voltado para o uso da máscara, sendo realizado somente o 

primeiro atendimento, para que aos poucos a criança possa se adaptar ao uso 

correto da máscara. Foram passadas orientações para a mãe de tipo de 

máscara mais indicados e de como iniciar o processo de dissensibilização. Em 

atendimento foram utilizados livros de encaixe e animais. Com relação ao seu 

comportamento, Soraya encontrava-se tranquila, utilizando momentos de 

fala relacionadas às atividades. 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

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 
Data Nascimento: 01/08/2014   
Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical  
Data  

03/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade 

ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo 

das atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. 

O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades 

enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe 

elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as 

atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou 

a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 

responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 

oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a 

equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 

realizando vídeo chamadas quando necessário. 

10/08 Primeiro contato com a família por meio da nova plataforma. Foi enviado 
um vídeo orientando uma atividade: Dança da formiguinha. 
 
Data de entrega: 19 de ago. 12:00  
Bom dia família? Tudo bem? Hoje vou encaminhar para vocês a atividade 
da formiguinha,com o objetivo de Identificar as partes do corpo humano; 
Desenvolver autonomia e coordenação motora ampla. Para realizar essa 
atividade vocês vão precisar utilizar notebook ou celular , caixa de ovo, 
tinta guache preta, pincel, canudo flexível e cola quente ou cola resistente. 
DESENVOLVIMENTO: Construção da formiguinha com materiais recicláveis. 
Acessar o link anexado a baixo; Dançar com a música e a formiguinha. O 
retorno da atividade será até o dia 19 de agosto (quarta - feira próxima), 
através de videos, fotos ou relato em texto.  
RESPOSTA: Pendente 
 

17/08 Atendimento presencial – Atividade – Leitura de partitura alternativa / 

Materiais – Kazoo, papel e caneta / Objetivos, atenção, concentração, 

exploração vocal / Descrição – A atividade consistiu em criar uma partitura 

alternativa objetivando trabalhar a altura no Kazoo, reproduzindo sons 

graves e agudos, curtos e longos. Benjamin conseguiu realizar mas na hora de 

escrever sua própria partitura não compreendeu o caráter temporal da 

escrita. estava com bom comportamento. Ao final realizamos a memória 

sonora, solicitada pela criança. Ficou combinado de dificultar, misturando os 

áudios dos animais e dos instrumentos.  

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

19/08 Atendimento online -  Projetando a dona aranha. 
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Data de entrega: 26 de ago. 12:00  
Bom dia família, tudo bem? Hoje envio para vocês mais uma atividade para 
estar sendo realizada com o objetivo de desenvolver habilidades artísticas, 
desenvolver a coordenação motora fina, criatividade, imaginação; 
promover a interação; explorar e reconhecer diferentes movimentos 
gestuais. MATERIAL/ESTRATÉGIA: Um rolo de papel higiênico, fita larga 
adesiva, canetinha, uma lanterna( pode ser a lanterna do celular) e um 
ambiente bem escuro. Desenvolvimento: Primeiro iremos pegar o rolo de 
papel higiênico, tampar uma das partes abertas com a fita larga adesiva e 
após desenhar com a canetinha a dona aranha na fita. Logo após, apagar a 
luz do ambiente, deixar bem escurinho, acessar a música da dona aranha 
que está no link enviado junto, e agora utilizaremos a lanterna para 
projetar a dona aranha na parede e agora é só se divertir com a música e a 
dona aranha. Aguardo o retorno de vocês!!! Um beijo repleto de carinho.  
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

24/08 Atendimento online - Atividade: Bate lata 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; Promover estímulos da 

linguagem. Materiais: Duas latas de diferentes tamanhos e fita adesiva. 

Execução: 1º passo: A proposta da atividade consiste em criar um tambor de 

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

tamanhos diferentes. 2º passo: Una as latas com fita adesiva e explore-as 

musicalmente, utilizando o fundo das mesmas. 3º passo: Inicie com a música 

do vídeo de apoio (enviado em anexo) 4º passo: Continuar esta exploração 

com músicas que a criança goste e usualmente escute. Estimule Benjamim a 

cantar junto. 

RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

26/08 ATIVIDADE DE PEDAGOGIA PARA SER REALIZADA EM CASA - ATIVIDADE: 

Refletindo as vogais na parede. OBJETIVO:Conhecer as vogais; Desenvolver 

coordenação motora ampla; Estimular percepção de lateralidade; Estimular 

coordenação olho mão. Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 

MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico;fita durex larga;Caneta permanente ou 

canetinha preta. DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade 

confeccionando o recurso com rolinho de papel, fita durex e caneta 

permanente ou canetinha,após a confecção utilizaremos a lanterna do celular 

ou manual(comum) para refletir as vogais na parede. Importante que o 

adulto esteja mediando a execução da atividade, reforçando verbalmente o 

nome das vogais, incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras 

na parede, sempre respeitando a individualidade de cada aprendente. 

RESPOSTA: Pendente 
 

31/08 Atendimento presencial - Tartaruga, elefante e árvore 
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Objetivos: Trabalhar habilidades auditivas, a brincadeira lúdica e o 

movimento motor amplo.  

Materiais: Reprodutor de áudio e Cazoo. 

Descrição: A proposta da atividade se dá em representar os 

movimentos de uma tartaruga, um elefante e uma árvore, associando-

os a uma música, Benjamin conseguiu alcançar todos os objetivos, 

mantendo o foco até o final da atividade e realizando os movimentos 

solicitados. Depois foi utilizado o Cajón como ferramenta para 

aprender a melodia da canção “Somewhere over the rainbow”, o 

paciente demonstrou dificuldade em entonar as notas. A música foi 

tocada nas tonalidades de Sol maior e Lá Maior.  

RESPOSTA: 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 
Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical  

Data  

03/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade ao 

planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 

atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a 

nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 

das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada 

usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de 

março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais 

que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e 

terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além 

disso a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 

realizando vídeo chamadas quando necessário. 

10/08 Primeiro contato com a família por meio da nova plataforma. Foi enviado 

um vídeo orientando uma atividade: FORMIGUINHA 

Data de entrega: 19 de ago. 12 

OBJETIVOS: Identificar as partes do corpo humano; Desenvolver autonomia; 

Desenvolver a coordenação motora ampla. MATERIAL/ESTRATÉGIAS: 

Notebook ou celular para acessar a plataforma, caixa de ovo, tinta guache 

preta, pincel, canudo flexível e cola quente ou cola resistente. 

DESENVOLVIMENTO: Passo 1: Assista o vídeo 1 em anexo, pois iremos 

construir a nossa formiguinha passo-a-passo. Passo 2: Após a formiga estar 

pronta, assista o vídeo 2 em anexo e dancem junto com a formiguinha a 

música "Fui no Mercado". 

RESPOSTA: Pendente 
 

17/08 Reorientações a respeito do vídeo e da utilização da plataforma – SEGUE 

CONDUTA TERAPEUTICA - OBJETIVOS: Identificar as partes do corpo 

humano; Desenvolver autonomia; Desenvolver a coordenação motora 

ampla. MATERIAL/ESTRATÉGIAS: Notebook ou celular para acessar a 

plataforma, caixa de ovo, tinta guache preta, pincel, canudo flexível e cola 

quente ou cola resistente. DESENVOLVIMENTO: Passo 1: Assista o vídeo 1 

em anexo, pois iremos construir a nossa formiguinha passo-a-passo. Passo 

2: Após a formiga estar pronta, assista o vídeo 2 em anexo e dancem junto 

com a formiguinha a música "Fui no Mercado".

RESPOSTA: Em execução. 
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19/08 Atendimento de pedagogia para ser realizado em casa - Projetando a dona 
aranha. 
 
Data de entrega: 26 de ago. 12:00  
Objetivo: desenvolver habilidades artísticas, desenvolver a coordenação 

motora fina, criatividade, imaginação; promover a interação; explorar e 

reconhecer diferentes movimentos gestuais. MATERIAL/ESTRATÉGIA: Um 

rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, canetinha, uma lanterna( pode 

ser a lanterna do celular) e um ambiente bem escuro. Desenvolvimento: 

Primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma das partes 

abertas com a fita larga adesiva e após desenhar com a canetinha a dona 

aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, deixar bem escurinho, 

acessar a música da dona aranha que está no link enviado junto, e agora 

utilizaremos a lanterna para projetar a dona aranha na parede 

RESPOSTA: Pendente 
 

24/08 Primeiro contato com o paciente. Objetivos – Investigar potencialidades e 

dificuldades a serem abordadas em atendimento e criar vínculo/ Materiais – 

instrumentos da sala de música / Descrição – Ao entrar na sala a criança 

demonstrou dificuldade em manter o foco em um único instrumento, 

conseguiu ter boas trocas nas atividades musicais apresentadas, mas tinha 

um tempo de permanência reduzido, buscava novos estímulos 

constantemente. Apresentou dificuldade ao esperar a sua vez. Conhece 

vários instrumentos, tem boa imitação. Será traçado um planejamento para 

adequar comportamento e aumentar tempo de permanência e foco nas 

atividades.  

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

31/08 Atendimento online - Alongamento musical 

Objetivos – Promover a concentração, atenção e interação, estimular e 

investigar a consciência corporal e o controle postural, observar tempo de 

permanência e foco em atividade. Descrição - A proposta da atividade 

consiste em criar um momento de alongamento com música, uma troca 

entre o mediador e o paciente buscando trabalhar os movimentos 

lentamente, colocando Pedro em diferentes posições e buscando se manter 

por ao menos 30 segundos em cada uma, afim de investigar consciência e 

controle postural, trabalhando a atenção, interação e a imitação motora, ao 

passo em que um fundo musical auxilia nesse processo de acalmar e 

concentrar. 

RESPOSTA: Atividade 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: MIGUEL MACHADO 
Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical  

Data  

03/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade ao 

planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 

atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a 

nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 

das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada 

usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de 

março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais 

que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e 

terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além 

disso a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 

realizando vídeo chamadas quando necessário. 

10/08 Primeiro contato com a família por meio da nova plataforma. Foi enviado 

um vídeo orientando uma atividade de artes: Teatro 

Data de entrega: 19 de ago. 12:00 

TEATRO - Objetivos: Promover a socialização e a interação. Buscar a 

participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem 

oral e corporal. Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, 

toalhas, caixas de papelão, som e luz. Etapas: Escolha do tema, Compor 

os personagens, Confeccionar o cenário, roupas, som e luz, Ensaios 

Apresentação online. 

RESPOSTA: Pendente 
 

17/08 Reorientações a respeito do vídeo e da utilização da plataforma – SEGUE 

CONDUTA TERAPEUTICA - TEATRO - Objetivos: Promover a socialização e a 

interação. Buscar a participação, o estímulo, além do crescimento cultural 

e da linguagem oral e corporal. Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, 

tecidos, toalhas, caixas de papelão, som e luz. Etapas: Escolha do tema, 

Compor os personagens, Confeccionar o cenário, roupas, som e luz, 

Ensaios Apresentação online.  

RESPOSTA: Pendente 
 

19/08 Noite temática 

Data de entrega: 25 de ago. 12:00  
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Olá! Conforme combinado, segue mais um vídeo de atividade para estarem 

realizando. Qualquer dúvida perguntem! Contamos com vocês, então 

podem contar conosco. Um grande abraço e uma ótima semana. NOITE 

TEMÁTICA (Vídeo Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga) Uma 

diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a família. Use 

a criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, artistas, noite 

italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para incrementar a idéia, 

você pode preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, sanduiche, comida 

típica) e escolher filmes, músicas ou danças de acordo com o tema 

escolhido. Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração 

para os participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de 

interação social. Forma: Realizar brincadeira de papéis sociais. Filmem, 

tirem fotos ou escrevam um relato de como foi!  

RESPOSTA: Pendente 
 

24/08 ATENDIMENTO PRESENCAL – Não compareceu. 

31/08 Atendimento online – Memória sonora - Objetivos: Estimulação da memória, 

percepção sonora.  

Materiais: Reprodutor de áudio, figuras.  

Descrição: Neste exercício a proposta é que o paciente memorize uma 

sequência de sons. No exemplo abaixo os sons utilizados serão de 

instrumentos musicais (guitarra, piano, bateria, violino, pau-de-chuva), mas 

podem ser organizadas sequencias de outros sons. Haverão três sequencias 

diferentes (3 áudios em MP3), e o paciente deve ouvir a sequência e após 

isso, colocar as figuras na ordem que foram tocadas.  O mesmo pode ser feito 

com áudios e figuras de animais, caso demonstre mais interesse, os objetivos 

ainda serão os mesmos.   

RESPOSTA: 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 
Data Nascimento:  
Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical  
Data  

03/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade 

ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 

recibo das atividades que são encaminhadas para serem realizadas 

em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 

atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período 

a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 

as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando 

iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 

ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 

melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi 

realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações 

de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

10/08 Primeiro contato com a família por meio da nova plataforma. Foi enviado 
um vídeo orientando uma atividade: VÍDEO - TEATRO  
 
Data de entrega: 19 de ago.  
 
Educadora de Artes Maristela I. Kolaga Objetivos Promover a socialização 
e a interação. Buscar a participação, o estímulo, além do crescimento 
cultural e da linguagem oral e corporal. Materiais: Roupas, adereços, 
maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de papelão, som e luz. Etapas: 
Escolha do tema, Compor os personagens, Confeccionar o cenário, 
roupas, som e luz, Ensaios Apresentação online. 
RESPOSTA: Pendente 

17/08 Atendimento presencial – Atendimento realizado na guitarra / Objetivos – 

Criação de vínculo, aspectos cognitivos, atenção e concentração, 

motricidade fina. / Materiais – guitarra, papel e caneta / Descrição – Como 

combinado no atendimento anterior, iniciamos o atendimento na guitarra, 

trabalhando a tablatura. Utilizamos o recurso para aprender a música 

smoke on the whater. Fabio mostrou facilidade nesse processo.  

ATENDIMENTO PRESENCIAL. 

19/08 Atendimento online - Noite temática 

Data de entrega: 25 de ago. 12:00  

Olá! Conforme combinado, segue mais um vídeo de atividade para 

estarem realizando. Qualquer dúvida perguntem! Contamos com vocês, 

então podem contar conosco. Um grande abraço e uma ótima semana. 
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NOITE TEMÁTICA (Vídeo Educadora de Artes Maristela Imianowsky 

Kolaga) Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda 

a família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, 

artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para 

incrementar a idéia, você pode preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, 

sanduiche, comida típica) e escolher filmes, músicas ou danças de acordo 

com o tema escolhido. Objetivos: Incentivar um momento de união e 

descontração para os participantes. Reconhecer a linguagem corporal 

como meio de interação social. Forma: Realizar brincadeira de papéis 

sociais. Filmem, tirem fotos ou escrevam um relato de como foi!  

RESPOSTA: Pendente 
 

24/08 Atendimento online - Objetivos: Estimular aspectos musicais e 

cognitivos, trabalhar a auto percepção e preferencias, aprimorar a 

narrativa. 

Descrição: Ligar as palavras às referentes partes da guitarra. 

RESPOSTA: Realizado. 
 

26/08 ATIVIDADE PARA REALIZAREM CASA - Assistir um filme todos juntos, 

em família. De preferência à noite, para ficar mais escurinho e criar um clima 

de cinema ou, se for durante o dia vocês podem escurecer o ambiente com 

cortinas ou toalhas. Pode-se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa 

escolha um filme de sua preferência por vez, a cada dia, agradando assim a 

todos. Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir pipoca 

de acordo com os gostos pessoais. Vestir-se com uma roupa confortável, e 

depois do término do filme fazer uma roda de conversa. Cada um poderá 

expor a leitura e a mensagem deste filme. E se o final fosse diferente? Quais 

os sentimentos que transmitiu? Etc...  

RESPOSTA: Pendente 
 

31/08 Atendimento presencial – Leitura de tablatura 

Materiais – Violão, papel e caneta.  

Objetivos – Desenvolver a leitura de tablatura para violão. 

Descrição - No atendimento em questão foi dada continuidade à 
abordagem pedagógico-musical do sistema de tablatura. Um riff de 
blues foi utilizado e uma breve contextualização histórica sobre o 
gênero musical foi realizada. O paciente conseguiu executar o riff 
mas ainda precisando olhar a tablatura. Foi combinado que será dado 
continuidade ao riff no próximo atendimento. Fábio demonstrou 
interesse em alguns instrumentos percussivos que foram então 
explorados brevemente.  

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: Gustavo Manske 
Data Nascimento:  
Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical  
Data  

03/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade 
ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 
recibo das atividades que são encaminhadas para serem realizadas 
em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 
atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período 
a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando 
iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 
melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi 
realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações 
de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

10/08 Primeiro contato com a família por meio da nova plataforma. Foi enviado 
um vídeo orientando uma atividade: VÍDEO - TEATRO  
Data de entrega: 19 de ago. 
Educadora de Artes Maristela I. Kolaga Objetivos Promover a socialização 
e a interação. Buscar a participação, o estímulo, além do crescimento 
cultural e da linguagem oral e corporal. Materiais: Roupas, adereços, 
maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de papelão, som e luz. Etapas: 
Escolha do tema, Compor os personagens, Confeccionar o cenário, 
roupas, som e luz, Ensaios Apresentação online. 
RESPOSTA: Pendente 
 

17/08 Atendimento presencial – Primeiro atendimento com o paciente, 
exploramos a guitarra e o violão – Próximo atendimento abordar mais 
a narrativa, e voltar a explicar a tablatura de uma maneira mais 
pausada e didática, o paciente apresentou dificuldades em aspectos 
cognitivos.  

Objetivos – Investigar potencialidades e dificuldades que possam ser 
abordadas por meio da música em atendimento.  

Materiais – Guitarra 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

19/08 Atendimento online - Noite temática 

Data de entrega: 25 de ago. 12:00  
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Olá! Conforme combinado, segue mais um vídeo de atividade para 

estarem realizando. Qualquer dúvida perguntem! Contamos com vocês, 

então podem contar conosco. Um grande abraço e uma ótima semana. 

NOITE TEMÁTICA (Vídeo Educadora de Artes Maristela Imianowsky 

Kolaga) Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda 

a família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, 

artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para 

incrementar a idéia, você pode preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, 

sanduiche, comida típica) e escolher filmes, músicas ou danças de acordo 

com o tema escolhido. Objetivos: Incentivar um momento de união e 

descontração para os participantes. Reconhecer a linguagem corporal 

como meio de interação social. Forma: Realizar brincadeira de papéis 

sociais. Filmem, tirem fotos ou escrevam um relato de como foi!  

RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

24/08 Atendimento online - Alongamento musical e Pular corda 

Objetivos – Promover a concentração, atenção e interação, estimular e 

investigar a consciência corporal e o controle postural. 

Descrição  

Primeira parte – Inicialmente, a proposta da atividade consiste em criar um 

momento de alongamento com música, uma troca entre o mediador e o 

paciente buscando trabalhar os movimentos lentamente, colocando Gutavo 

em diferentes posições e buscando se manter por ao menos 30 segundos 

em cada uma, afim de investigar consciência e controle postural, 

trabalhando a atenção, interação e a imitação motora.   

Segunda Parte – Neste segundo momento, a proposta se dá em pular corda. 

Desta vez sem o acompanhamento musical, o objetivo se dá em analisar o 

controle rítmico do corpo e as respostas visuomotoras a partir da relação 

com um elemento externo (corda).  

RESPOSTA: Pendente 

31/08 Atendimento presencial – Dando continuidade à tablatura 

Materiais: Violão, papel e caneta.  

Objetivos: Desenvolver a leitura de tablatura para violão.  

Descrição: No atendimento em questão foi dada continuidade à 
abordagem pedagógico-musical do sistema de tablatura. Um riff de 
blues foi utilizado e uma breve contextualização histórica sobre o 
gênero musical foi realizada. O paciente conseguiu executar o riff 
porém ainda com dificuldade.  

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

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: Gabriel da Silva de  Souza 
Data Nascimento:  
Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical  
Data  

03/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade ao 

planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 

atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a 

nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 

das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada 

usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de 

março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais 

que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e 

terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além 

disso a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 

realizando vídeo chamadas quando necessário. 

10/08 Primeiro contato com a família por meio da nova plataforma. Foi enviado 
um vídeo orientando uma atividade: Foi enviado um vídeo orientando uma 
atividade:  
ATIVIDADE – BICHINHO DO SEU NOME 

Data de entrega: 19 de ago.  

Objetivo – estimular o reconhecimento do nome próprio, desenvolver 

coordenação motora fina e visual motora, imaginação e atenção 

sustentada e compartilhada. Materiais - Folhas A4, tesoura, giz de cera ou 

lápis para colorir. 

RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

17/08 Atendimento online – Enviada atividade “Bate lata” –  

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 

Gabriel a cantar junto.  
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RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

19/08 Vídeo de pedagogia para realizar em casa - Conhecendo as vogais. 
 
Data de entrega: 25 de ago.  
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; Promover momento de 
aprendizado entre família e usuário; Estimular coordenação motora fina e 
viso motora; Desenvolver atenção compartilhada. Materiais: computador, 
Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o 
registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

24/08 Atendimento online – CORRIDA MALUCA Atividade corrida maluca do 

alfabeto, intercalar com ele a pintura das figuras, Ele pode começar 

escolhendo qual figura começar falar o nome é pintar, depois a mãe e assim 

até o final. Pegar dois feijões, ou duas pecinhas que tenha em casa de cores 

diferentes. Pegar um dado, caso não tenha pegar uma pecinha quadrada e 

pintar os números em suas partes fazendo um dado, ou fazer um cubo de 

papel e pintar as quantidade em cada lado formando um dado. Explicar as 

regras do jogo, cada um joga o dado e a quantidade que cair é a quantidade 

de casas que irá andar, falar o nome da figura em que sua peça parou e se 

sabe com que letra inicia. Termina o jogo quando um dos jogadores chegar 

no final. Pode ser com mais de um jogador. Materiais: folha em anexo, feijões 

e pecinhas, 1 dado. Objetivos: interação, concentração, atividades que 

envolvam o cognitivo e a aprendizagem, coordenação motora fina, objetos e 

letras do alfabeto.  

RESPOSTA: Pendente 
 

31/08 Atendimento online – SEGUE CONDUTA TERAPÊUTICA - CORRIDA MALUCA 
Atividade corrida maluca do alfabeto, intercalar com ele a pintura das 
figuras, Ele pode começar escolhendo qual figura começar falar o nome é 
pintar, depois a mãe e assim até o final. Pegar dois feijões, ou duas pecinhas 
que tenha em casa de cores diferentes. Pegar um dado, caso não tenha 
pegar uma pecinha quadrada e pintar os números em suas partes fazendo 
um dado, ou fazer um cubo de papel e pintar as quantidade em cada lado 
formando um dado. Explicar as regras do jogo, cada um joga o dado e a 
quantidade que cair é a quantidade de casas que irá andar, falar o nome da 
figura em que sua peça parou e se sabe com que letra inicia. Termina o jogo 
quando um dos jogadores chegar no final. Pode ser com mais de um 
jogador. Materiais: folha em anexo, feijões e pecinhas, 1 dado. Objetivos: 
interação, concentração, atividades que envolvam o cognitivo e a 
aprendizagem, coordenação motora fina, objetos e letras do alfabeto. 
RESPOSTA: Pendente 
 

Objetivo  
Terapêutico 

 • Explorar e desenvolver a prática vocal, pontuando volume e aspectos da 

técnica vocal por meio de canções e solfejos.• Utilizar uma abordagem 
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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 
Data Nascimento:  
Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical  
Data  

03/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade 
ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 
recibo das atividades que são encaminhadas para serem realizadas 
em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 
atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período 
a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando 
iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 
melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi 
realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações 
de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

10/08 Primeiro contato com a família por meio da nova plataforma. Foi enviado 
um vídeo orientando uma atividade: VÍDEO - TEATRO  
 
Data de entrega: 19 de ago.  
 
Educadora de Artes Maristela I. Kolaga Objetivos Promover a socialização 

e a interação. Buscar a participação, o estímulo, além do crescimento 

cultural e da linguagem oral e corporal. Materiais: Roupas, adereços, 

maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de papelão, som e luz. Etapas: 

Escolha do tema, Compor os personagens, Confeccionar o cenário, 

roupas, som e luz, Ensaios Apresentação online. 

RESPOSTA: Pendente 
 

17/08 Atendimento por vídeo-chamada com a psicóloga.  

RESPOSTA: Realizado. 
 

19/08 Vídeo de artes para realizar em casa - Noite temática 

Data de entrega: 25 de ago. 12:00  

Olá! Conforme combinado, segue mais um vídeo de atividade para estarem 

realizando. Qualquer dúvida perguntem! Contamos com vocês, então 

podem contar conosco. Um grande abraço e uma ótima semana. NOITE 

TEMÁTICA (Vídeo Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga) Uma 

diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a família. Use 
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a criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, artistas, noite 

italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para incrementar a idéia, 

você pode preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, sanduiche, comida 

típica) e escolher filmes, músicas ou danças de acordo com o tema 

escolhido. Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração 

para os participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de 

interação social. Forma: Realizar brincadeira de papéis sociais. Filmem, 

tirem fotos ou escrevam um relato de como foi! 

RESPOSTA: Pendente 
 

24/08 Atendimento por vídeo chamada – Psicologia com inserção de 
atividades da equipe. Objetivos – Aumentar vocabulário, desenvolver 

habilidades cognitivas, trabalhar a memória, trabalhar a 

autopercepção, escolha e preferencias, estimular a criatividade.  

Estratégia - Temos como proposta realizar atendimentos psicológicos 

semanais por vídeo chamada, intercalando com uma atividade 

desenvolvida pela equipe multidisciplinar e que será aplicada pela 

psicóloga durante seu atendimento. Definimos como estratégia a 

criação de um jogo Perfil, onde a cada intervenção a criança 

desenvolva um tema previamente escolhido.  

Categoria 1 – Animais.  

Descrição -  Foi realizado chamada de vídeo pelo Whatsapp. Samuel se 

aprensentou tranquilo e bastante participativo, interagindo bem com 

a terapeuta. Foi apresentada a proposta da atividade e dado sequência 

a criação do jogo "perfil animais" onde Samuel escolheu diversos 

animais e citou suas respectivas características sendo:  

Leão: Vive na selva, não tem medo de jacaré, possui 4 patas, tem o 

corpo cumprido, rabo, juba. 

Zebra: listrada, faz parte do bando, o bando vive correndo até a 

cachoeira, é vítima de predadores, come bastante grama. 

Canguru: mora no deserto, anda em 2 patas, tem uma bolsa na barriga 

para guardar os filhotes, cor marrom. 

Girafa: pescoço cumprido, mora em um lugar muito verde, come flores 

das arvores mais altas. 

Tigre: cor laranja com pintas marrom e preto, parecido com um leão, 

são predadores, mamifero, 4 patas. 

Urso: marrom, peludo, mora na caverna, ataca abelhas, emberna. 

Centopeia: tem 2 antenas, varias patas, rasteja, come folhas. 
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Hipopotamo: fica em baixo da agua, as vezes ataca, é grande, pesado, 

tem uma boca grande. 

Abelha: tem ferrão, é listrada preto e amarelo, vive na colmeia, tem 

uma rainha. 

Macaco: peludo, pula nos galhos, tem rabo, orelha, pés e mãos, 

caminha em pé, come muitas bananas. 

RESPOSTA: Realizado. 
 

31/08 Atendimento por vídeo-chamada com a psicóloga. 

RESPOSTA: Realizado. 
 

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 
2020. 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 
Data Nascimento:  
Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical  

Data  

04/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade 
ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo 
das atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. 
O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades 
enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe 
elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as 
atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou 
a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a 
equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 
realizando vídeo chamadas quando necessário. 

11/08 Primeiro contato com a família por meio da nova plataforma. Foi 
enviado um vídeo orientando uma atividade: ATIVIDADE FORMIGUINHA 

OBJETIVOS: Identificar as partes do corpo humano; Desenvolver autonomia; 

Desenvolver a coordenação motora ampla. MATERIAL/ESTRATÉGIAS: 

Notebook ou celular para acessar a plataforma, caixa de ovo, tinta guache 

preta, pincel, canudo flexível e cola quente ou cola resistente. 

DESENVOLVIMENTO: Passo 1: Assista o vídeo 1 em anexo, pois iremos 

construir a nossa formiguinha passo-a-passo. Passo 2: Após a formiga estar 

pronta, assista o vídeo 2 em anexo e dancem junto com a formiguinha a 

música "Fui no Mercado". 

RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

18/08 Atendimento online - Vídeo e figuras das Emoções – Materiais: Reprodutor 
de vídeo, figuras. Objetivos: Estimular as habilidades sociais (emoções), 
estimular a fala e a auto percepção. Descrição: A atividade consiste em 
mostrar um vídeo enviado pelos profissionais a respeito das emoções. Após 
esse vídeo estimular que amora reconheça as emoções em imagens, as 
mesmas utilizadas no vídeo em questão.  
RESPOSTA: Pendente 
 

19/08 Atendimento de pedagogia para ser realizado em casa - Projetando a dona 
aranha. 
 
Data de entrega: 26 de ago. 12:00  
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Objetivo: desenvolver habilidades artísticas, desenvolver a coordenação 
motora fina, criatividade, imaginação; promover a interação; explorar e 
reconhecer diferentes movimentos gestuais. MATERIAL/ESTRATÉGIA: Um 
rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, canetinha, uma lanterna( pode 
ser a lanterna do celular) e um ambiente bem escuro. Desenvolvimento: 
Primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma das partes 
abertas com a fita larga adesiva e após desenhar com a canetinha a dona 
aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, deixar bem 
escurinho, acessar a música da dona aranha que está no link enviado 
junto, e agora utilizaremos a lanterna para projetar a dona aranha na 
parede  
RESPOSTA: Pendente 
 

25/08 ATENDIMENTO ONLINE – SEGUE CONDUTA TERAPEUTICA - 
Atendimento online - Vídeo e figuras das Emoções – Materiais: Reprodutor 

de vídeo, figuras. Objetivos: Estimular as habilidades sociais (emoções), 

estimular a fala e a auto percepção. Descrição: A atividade consiste em 

mostrar um vídeo enviado pelos profissionais a respeito das emoções. Após 

esse vídeo estimular que amora reconheça as emoções em imagens, as 

mesmas utilizadas no vídeo em questão.  

RESPOSTA: Pendente 

 

26/08 Atividade de pedagogia para ser realizada em casa: O jacaré foi passear lá na 

lagoa. Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora 

fina; criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer 

diferentes movimentos gestuais. Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta 

guache verde e vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. Modo de fazer: 

junto com o vídeo da atividade está sendo enviado em anexo um passo a 

passo de como confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos a música: 

“o jacaré foi passear lá na lagoa”. 

RESPOSTA: 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 
Data Nascimento:  
Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical  

Data  

04/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade ao 

planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 

atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a 

nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 

das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada 

usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de 

março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais 

que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e 

terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso 

a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando 

vídeo chamadas quando necessário. 

11/08 PRIMEIRO CONTATO COM A FAMÍLIA VIA PLATAFORMA - ATIVIDADE – 

BICHINHO DO SEU NOME 

Data de entrega: 19 de ago.  

Objetivo – estimular o reconhecimento do nome próprio, desenvolver 
coordenação motora fina e visual motora, imaginação e atenção 
sustentada e compartilhada. Materiais - Folhas A4, tesoura, giz de cera ou 
lápis para colorir. 
RESPOSTA: Pendente 
 

18/08 ATENDIMENTO PRESENCIAL - Falta justificada 
 

19/08 Vídeo - Conhecendo as vogais. 
 
Data de entrega: 25 de ago.  
 
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; Promover momento de 
aprendizado entre família e usuário; Estimular coordenação motora fina e 
viso motora; Desenvolver atenção compartilhada. Materiais: computador, 
Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o 
registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: Pendente 
 

25/08 Atendimento online – CONHECENDO AS EMOÇÕES 
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Objetivo – Trabalhar a fala e linguagem, como também as habilidades 

socioemocionais. Como fazer? 

• Sentar-se com a criança em um momento exclusivo para ela, em que 

esteja somente ele e um adulto; • Chamar a atenção dela para o vídeo 

enviado referente a música das emoções; • Enquanto a criança escuta e 

assiste o vídeo, apontar para o desenho que estará no canto do vídeo, 

nomeando a emoção que aparecer (Feliz, triste, bobo, bravo); • Após 

assistirem o vídeo apresentar para a criança as figuras envidas no final deste 

arquivo, incentivando que identifique e nomeie as emoções; 

RESPOSTA: Atividade 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: BRAYAN DOS SANTOS 
Data Nascimento:  
Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical  

04/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade 
ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 
recibo das atividades que são encaminhadas para serem realizadas 
em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 
atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período 
a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando 
iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 
melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi 
realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações 
de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

11/08 PRIMEIRO CONTATO COM A FAMÍLIA VIA PLATAFORMA - ATIVIDADE – 

BICHINHO DO SEU NOME 

Data de entrega: 19 de ago.  

Objetivo – estimular o reconhecimento do nome próprio, desenvolver 

coordenação motora fina e visual motora, imaginação e atenção 

sustentada e compartilhada. Materiais - Folhas A4, tesoura, giz de cera ou 

lápis para colorir. 

RESPOSTA: Pendente 
 

18/08 Atendimento presencial – Participou com a mãe para utilização do 
atendimento voltado para o uso da máscara, sendo realizado 
somente o primeiro atendimento, para que aos poucos a criança 
possa se adaptar ao uso correto da máscara. Foram passadas 
orientações para a mãe de tipo de máscara mais indicados e de 
como iniciar o processo de dissensibilização. 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

19/08 Vídeo - Conhecendo as vogais. 
 
Data de entrega: 25 de ago.  
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; Promover momento de 
aprendizado entre família e usuário; Estimular coordenação motora fina e 
viso motora; Desenvolver atenção compartilhada. Materiais: computador, 
Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o 
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registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

25/08 Atendimento online – CONHECENDO AS EMOÇÕES  

Objetivo – Trabalhar a fala e linguagem, como também as habilidades 

socioemocionais. Como fazer? 

• Sentar-se com a criança em um momento exclusivo para ela, em que 

esteja somente ele e um adulto; • Chamar a atenção dela para o vídeo 

enviado referente a música das emoções; • Enquanto a criança escuta e 

assiste o vídeo, apontar para o desenho que estará no canto do vídeo, 

nomeando a emoção que aparecer (Feliz, triste, bobo, bravo); • Após 

assistirem o vídeo apresentar para a criança as figuras envidas no final deste 

arquivo, incentivando que identifique e nomeie as emoções; 

RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

26/08 ATENDIMENTO ONLINE – REFLETINDO AS VOGAIS NA PAREDE - 
OBJETIVO:Conhecer as vogais; Desenvolver coordenação motora ampla; 

Estimular percepção de lateralidade; Estimular coordenação olho mão. 

Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. MATERIAIS: Rolo de papel 

Higiênico;fita durex larga;Caneta permanente ou canetinha preta. 

DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso com 

rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha,após a 

confecção utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para refletir 

as vogais na parede. Importante que o adulto esteja mediando a execução da 

atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, incentivando que a 

criança olhe e faça o traçado das letras na parede, sempre respeitando a 

individualidade de cada aprendente.  

RESPOSTA: 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 
Data Nascimento:  
Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical  

Data  

04/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade 
ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 
recibo das atividades que são encaminhadas para serem realizadas 
em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 
atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período 
a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando 
iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 
melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi 
realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações 
de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

11/08 Primeiro contato com a família por meio da nova plataforma. Foi 
enviado um vídeo orientando uma atividade: ATIVIDADE 
FORMIGUINHA OBJETIVOS: Identificar as partes do corpo humano; 
Desenvolver autonomia; Desenvolver a coordenação motora ampla. 
MATERIAL/ESTRATÉGIAS: Notebook ou celular para acessar a 
plataforma, caixa de ovo, tinta guache preta, pincel, canudo flexível e 
cola quente ou cola resistente. DESENVOLVIMENTO: Passo 1: 
Assista o vídeo 1 em anexo, pois iremos construir a nossa formiguinha 
passo-a-passo. Passo 2: Após a formiga estar pronta, assista o vídeo 
2 em anexo e dancem junto com a formiguinha a música "Fui no 
Mercado".  

RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

18/08 Atendimento online - Vídeo e figuras das Emoções – Materiais: Reprodutor 
de vídeo, figuras. Objetivos: Estimular as habilidades sociais (emoções), 
estimular a fala e a auto percepção. Descrição: A atividade consiste em 
mostrar um vídeo enviado pelos profissionais a respeito das emoções. Após 
esse vídeo estimular que amora reconheça as emoções em imagens, as 
mesmas utilizadas no vídeo em questão.  
RESPOSTA: Pendente 
 

19/08 Atendimento de pedagogia para ser realizado em casa - Projetando a dona 
aranha. 
 
Data de entrega: 26 de ago. 12:00  
Objetivo: desenvolver habilidades artísticas, desenvolver a coordenação 
motora fina, criatividade, imaginação; promover a interação; explorar e 
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reconhecer diferentes movimentos gestuais. MATERIAL/ESTRATÉGIA: Um 
rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, canetinha, uma lanterna( pode 
ser a lanterna do celular) e um ambiente bem escuro. Desenvolvimento: 
Primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma das partes 
abertas com a fita larga adesiva e após desenhar com a canetinha a dona 
aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, deixar bem escurinho, 
acessar a música da dona aranha que está no link enviado junto, e agora 
utilizaremos a lanterna para projetar a dona aranha na parede 
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

25/08 ATENDIMENTO ONLINE – SEGUE CONDUTA TERAPEUTICA - 
Atendimento online - Vídeo e figuras das Emoções – Materiais: Reprodutor 

de vídeo, figuras. Objetivos: Estimular as habilidades sociais (emoções), 

estimular a fala e a auto percepção. Descrição: A atividade consiste em 

mostrar um vídeo enviado pelos profissionais a respeito das emoções. Após 

esse vídeo estimular que amora reconheça as emoções em imagens, as 

mesmas utilizadas no vídeo em questão.  

RESPOSTA: Atividade realizada. 

 

26/08 ATENDIENTO DE PEDAGOGIA PARASER REALIZADO EM 
CASA - MÚSICA E CONSTRUÇÃO DO JACARÉ- Objetivos: 

Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora fina; criatividade; 

imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer diferentes 

movimentos gestuais. Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta guache 

verde e vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. Atividade: junto com o 

vídeo da atividade foi enviado um passo a passo de como confeccionar o 

jacaré para depois juntos dançarmos a música: “o jacaré foi passear lá na 

lagoa”.  

RESPOSTA: Atividade 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: NOAH ROSA 
Data Nascimento:  
Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical  

Data  

04/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade 
ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 
recibo das atividades que são encaminhadas para serem realizadas 
em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 
atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período 
a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando 
iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 
melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi 
realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações 
de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

11/08 ATENDIMENTO PRESENCIAL - Falta justificada com atestado médico 

18/08 ATENDIMENTO PRESENCIAL - Falta justificada com atestado médico 

25/08 ATENDIMENTO PRESENCIAL - Falta justificada com atestado médico 

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: PAULO HENRIQUE.  
Data Nascimento:  
Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical  

Data  

04/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade 
ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 
recibo das atividades que são encaminhadas para serem realizadas 
em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 
atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período 
a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando 
iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 
melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi 
realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações 
de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

11/08 Primeiro contato com a família por meio da nova plataforma. Foi enviado 

um vídeo orientando uma atividade:  

ATIVIDADE – BICHINHO DO SEU NOME 

Data de entrega: 19 de ago.  

Objetivo – estimular o reconhecimento do nome próprio, desenvolver 

coordenação motora fina e visual motora, imaginação e atenção 

sustentada e compartilhada. Materiais - Folhas A4, tesoura, giz de cera ou 

lápis para colorir. 

RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

18/08 REORIENTAÇÕES A RESPEITO DO USO DA PLATAFORMA – SEGUE CONDUTA 

TERAPEUTICA - ATIVIDADE – BICHINHO DO SEU NOME 

Data de entrega: 19 de ago.  

Objetivo – estimular o reconhecimento do nome próprio, desenvolver 
coordenação motora fina e visual motora, imaginação e atenção 
sustentada e compartilhada. Materiais - Folhas A4, tesoura, giz de cera ou 
lápis para colorir. 
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

19/08 Vídeo - Conhecendo as vogais. 
 
Data de entrega: 25 de ago.  
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Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; Promover momento de 
aprendizado entre família e usuário; Estimular coordenação motora fina e 
viso motora; Desenvolver atenção compartilhada. Materiais: computador, 
Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar 
o registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer 
o movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

25/08 Atendimento presencial – Primeiro contato com o paciente - Objetivos- 
Primeiro contato como paciente. Objetivos – Investigar potencialidades e 

dificuldades a serem abordadas em atendimento e criar vínculo/ Materiais – 

instrumentos da sala de música / 

Descrição: Foi realizada um exploração da sala de música.  

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

26/08 ATIVIDADE DE PEDAGOGIA PARA SERREALIZADA EM CASA - ATIVIDADE: 
Refletindo as vogais na parede. OBJETIVO:Conhecer as vogais; Desenvolver 
coordenação motora ampla; Estimular percepção de lateralidade; Estimular 
coordenação olho mão. Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico;fita durex larga;Caneta permanente ou 
canetinha preta. DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade 
confeccionando o recurso com rolinho de papel, fita durex e caneta 
permanente ou canetinha,após a confecção utilizaremos a lanterna do 
celular ou manual(comum) para refletir as vogais na parede. Importante 
que o adulto esteja mediando a execução da atividade, reforçando 
verbalmente o nome das vogais, incentivando que a criança olhe e faça o 
traçado das letras na parede, sempre respeitando a individualidade de cada 
aprendente . 
 RESPOSTA: 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: ANTHONY MOELLER E SILVA 
Data Nascimento:  
Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical  

Data  

04/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade 
ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 
recibo das atividades que são encaminhadas para serem realizadas 
em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 
atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período 
a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando 
iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 
melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi 
realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações 
de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

11/08 Primeiro contato com a família por meio da nova plataforma. Foi enviado 

um vídeo orientando uma atividade:  

ATIVIDADE – BICHINHO DO SEU NOME 

Data de entrega: 19 de ago.  

Objetivo – estimular o reconhecimento do nome próprio, desenvolver 

coordenação motora fina e visual motora, imaginação e atenção 

sustentada e compartilhada. Materiais - Folhas A4, tesoura, giz de cera ou 

lápis para colorir. 

RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

18/08 Atividade: Troca musical com cartões e violão.  
Materiais: Cartões da música “A roda do ônibus”, violão, cartões da roda de 

música e sequencia lógica da música “O jacaré foi passear na lagoa”. 
Objetivos: Promover a interação, atenção e realizar resgate de vínculo. 
Descrição - Atendimento presencial realizado em dupla com a psicóloga da 
instituição. Anthony apresentou um comportamento estável, aceitou as 
trocas musicais, interagiu, manuseou os materiais (cartões da “Roda do 

ônibus” e da sequência lógica de “O jacaré foi passear na lagoa”). Manuseou 

o violão em alguns momentos. Por vezes quis levantar e sair da sala, mas 
aceitou voltar a sentar e realizar as atividades.   
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

19/08 Vídeo - Conhecendo as vogais. 
 
Data de entrega: 25 de ago 
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Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; Promover momento de 
aprendizado entre família e usuário; Estimular coordenação motora fina e 
viso motora; Desenvolver atenção compartilhada. Materiais: computador, 
Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar 
o registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer 
o movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

25/08 ATENDIMENTO ONLINE – Escolher pela casa objetos (mínimo 5) 
com a letra /B/. Mostrar a letra para ele. Exemplo de objetos: banana, 
balde, bola. Pedir o objeto fazer ele procurar e colocar em cima da 
mesa depois de todos os objetos sobre a mesa contar quantos achou e 
nomear. Depois fazer ele escolher o objeto e guarda-lo novamente no 
lugar. Tentar filmar e tirar fotos para comprovação da atividade. 
Objetivos terapeuticos: atenção, concentração, aprendizagem, 
linguagem oral.  
RESPOSTA: Atividade realizada. 

 

26/08 ATIVIDADE DE PEDAGOGIA PARA SERREALIZADA EM CASA - ATIVIDADE: 
Refletindo as vogais na parede. OBJETIVO:Conhecer as vogais; Desenvolver 
coordenação motora ampla; Estimular percepção de lateralidade; Estimular 
coordenação olho mão. Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico;fita durex larga;Caneta permanente ou 
canetinha preta. DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade 
confeccionando o recurso com rolinho de papel, fita durex e caneta 
permanente ou canetinha,após a confecção utilizaremos a lanterna do 
celular ou manual(comum) para refletir as vogais na parede. Importante 
que o adulto esteja mediando a execução da atividade, reforçando 
verbalmente o nome das vogais, incentivando que a criança olhe e faça o 
traçado das letras na parede, sempre respeitando a individualidade de cada 
aprendente.  
RESPOSTA: Atividade realizada. 

 

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: Gabriela Kreisch 
Data Nascimento:  
Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical  

Data  

04/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade ao 

planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 

atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a 

nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 

das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada 

usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de 

março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais 

que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e 

terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso 

a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando 

vídeo chamadas quando necessário. 

13/08 Primeiro contato com a família por meio da nova plataforma. Foi enviado 
um vídeo orientando uma atividade: VIDEO :TEATRO Educadora de Artes 
Maristela I.Kolaga Objetivos Promover a socialização e a interação. Buscar a 
participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem oral e 
corporal. Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas 
de papelão, som e luz. Etapas: Escolha do tema, Compor os personagens, 
Confeccionar o cenário, roupas, som e luz, Ensaios Apresentação online. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

18/08 ATENDIMENTO ONLINE - MEDITAÇÃO E MOVIMENTOS - Objetivos: 
Trabalhar as sensações e a música, estimular a concentração e 
promover um momento calmo e meditativo, inserindo movimentos 
corporais que propõe acalmar o corpo e a mente, proporcionando um 
maior controle da ansiedade e promovendo a auto percepção. Materiais: 
Reprodutor de áudio, velas e/ou incensos Descrição: A proposta da 
atividade de Meditação e Movimentos consiste em criar um plano de 
fundo para a realização de movimentos lentos de alongamento, 
colocando uma música calma, meditativa, velas aromatizadas ou 
incenso e promover uma iluminação reduzida, tudo afim de propiciar um 
ambiente introspectivo e calmo, onde se possa muito lentamente inserir 
movimentos de alongamento com a Gabriela sentada, de maneira que 
esteja confortável porém ereta. Os movimentos devem ser conduzidos 
pelo responsável que estiver realizando a atividade.  

RESPOSTA: Pendente. 
 

19/08 ATENDIMENTO ONLINE – NOITE TEMÁTICA NOITE TEMÁTICA (Vídeo 
Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga) Uma diversão certa 
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é criar uma tarde ou noite temática com toda a família. Use a 
criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, artistas, noite 
italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para incrementar a idéia, 
você pode preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, sanduíche, 
comida típica) e escolher filmes, músicas ou danças de acordo com o 
tema escolhido. Objetivos: Incentivar um momento de união e 
descontração para os participantes.  

RESPOSTA: Pendente. 

 

25/08 ATENDIMENTO ONLINE – SEGUE CONDUTA TERAPEUTICA - - 
Meditação e Movimentos  

Objetivos: Trabalhar as sensações e a música, estimular a concentração e 

promover um momento calmo e meditativo, inserindo movimentos 

corporais que propõe acalmar o corpo e a mente, proporcionando um maior 

controle da ansiedade e promovendo a auto percepção.  

Materiais: Reprodutor de áudio, velas e/ou incensos  

Descrição: A proposta da atividade de Meditação e Movimentos consiste em 

criar um plano de fundo para a realização de movimentos lentos de 

alongamento, colocando uma música calma, meditativa, velas aromatizadas 

ou incenso e promover uma iluminação reduzida, tudo afim de propiciar um 

ambiente introspectivo e calmo, onde se possa muito lentamente inserir 

movimentos de alongamento com a Gabriela sentada, de maneira que 

esteja confortável porém ereta. Os movimentos devem ser conduzidos pelo 

responsável que estiver realizando a atividade.  

RESPOSTA: Atividade realizada. 

 

26/06 TRABALHO DE ARTES PARASER REALIZADO EM CASA - Sessão de Cinema em 

Casa Assistir um filme todos juntos, em família. De preferência à noite, para 

ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou, se for durante o dia 

vocês podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. Pode-se fazer 

um rodízio para que cada pessoa da casa escolha um filme de sua 

preferência por vez, a cada dia, agradando assim a todos. Durante a sessão 

de cinema em casa pode-se estourar e servir pipoca de acordo com os 

gostos pessoais. Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do término 

do filme fazer uma roda de conversa. Cada um poderá expor a leitura e a 

mensagem deste filme. E se o final fosse diferente? Quais os sentimentos 

que transmitiu? Etc... 

RESPOSTA: Atividade realizada. 

 

Objetivo  
Terapêutico 

 • Utilizar o teclado como ferramenta no desenvolvimento cognitivo e 
motor e no estimulo da interação.  
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• 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 
Data Nascimento: 03/08/2011    
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical  

Data  

06/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade 
ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 
recibo das atividades que são encaminhadas para serem realizadas 
em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 
atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período 
a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando 
iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 
melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi 
realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações 
de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

11/08 Primeiro contato com a família por meio da nova plataforma. Foi enviado 
um vídeo orientando uma atividade: VÍDEO - TEATRO  
 
Data de entrega: 19 de ago.  
 
Educadora de Artes Maristela I. Kolaga Objetivos Promover a socialização 

e a interação. Buscar a participação, o estímulo, além do crescimento 

cultural e da linguagem oral e corporal. Materiais: Roupas, adereços, 

maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de papelão, som e luz. Etapas: 

Escolha do tema, Compor os personagens, Confeccionar o cenário, 

roupas, som e luz, Ensaios Apresentação online. 

RESPOSTA: Pendente. 
 

19/08 Atendimento online - Noite temática 

Data de entrega: 25 de ago. 12:00  

Olá! Conforme combinado, segue mais um vídeo de atividade para 
estarem realizando. Qualquer dúvida perguntem! Contamos com vocês, 
então podem contar conosco. Um grande abraço e uma ótima semana. 
NOITE TEMÁTICA (Vídeo Educadora de Artes Maristela Imianowsky 
Kolaga) Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda 
a família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, 
artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para 
incrementar a idéia, você pode preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, 
sanduiche, comida típica) e escolher filmes, músicas ou danças de acordo 
com o tema escolhido. Objetivos: Incentivar um momento de união e 
descontração para os participantes. Reconhecer a linguagem corporal 
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como meio de interação social. Forma: Realizar brincadeira de papéis 
sociais. Filmem, tirem fotos ou escrevam um relato de como foi!4 
RESPOSTA: Pendente. 
 

20/08 ATENDIMENTO PRESENCIAL -Não compareceu. 
 

26/08 TRABALHO DE ARTES PARASER REALIZADO EM CASA - Sessão de Cinema em 
Casa Assistir um filme todos juntos, em família. De preferência à noite, para 
ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou, se for durante o dia vocês 
podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. Pode-se fazer um 
rodízio para que cada pessoa da casa escolha um filme de sua preferência por 
vez, a cada dia, agradando assim a todos. Durante a sessão de cinema em 
casa pode-se estourar e servir pipoca de acordo com os gostos pessoais. 
Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do término do filme fazer uma 
roda de conversa. Cada um poderá expor a leitura e a mensagem deste filme. 
E se o final fosse diferente? Quais os sentimentos que transmitiu? Etc...  
RESPOSTA: Pendente. 
 

27/08 Atividade: Falando sobre medos 

Material: folha de papel, lápis e canetinhas 

O que é para fazer: A atividade de hoje é para vocês conversarem, 
escreverem e desenharem. Peça primeiro para ele desenhar algo que o 
deixe feliz e seguro, algo de que ele goste muito, pode ser qualquer coisa 
(por exemplo, um lugar, pessoas, jogos, brinquedos, qualquer coisa que 
ele queira). Depois, peça para ele desenhar algo que o assusta “um 

bocadinho” Em seguida, peça para que desenhe algo que o assuste um 
pouco mais Por último, o desenho deve ser aquilo que mais o assusta no 
mundo todo. É importante, que após cada desenho, vocês conversem 
sobre esse medo. Pergunte: Por que tem medo disso? Me fale mais sobre 
esse medo. Se for algum animal pergunte: onde você viu esse animal? 
Será que ele é perigoso mesmo? O que podemos fazer quando você ver 
um desse? Procure dar soluções para ele, para que se sinta mais 
fortalecido frente aos seus medos. 

Objetivos: colocar os medos em uma forma mais concreta. Quando a 
criança/pré-adolescente desenha, isso lhe dá a sensação de ter mais 
controle sobre o medo e de ser superior a ele, e aos poucos ele vai 
ficando menor e aprendendo a lidar de forma mais saudável. Trabalhar 
o diálogo, as emoções, a escrita, a narrativa e a criatividade. 

RESPOSTA: 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 
Data Nascimento: 23/01/2008 
Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical  

Data  

06/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade 
ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 
recibo das atividades que são encaminhadas para serem realizadas 
em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 
atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período 
a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando 
iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 
melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi 
realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações 
de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

13/08 Primeiro contato com a família por meio da nova plataforma. Foi enviado 

um vídeo orientando uma atividade:  

ATIVIDADE – BICHINHO DO SEU NOME 

Data de entrega: 19 de ago.  

Objetivo – estimular o reconhecimento do nome próprio, desenvolver 

coordenação motora fina e visual motora, imaginação e atenção 

sustentada e compartilhada. Materiais - Folhas A4, tesoura, giz de cera ou 

lápis para colorir. 

RESPOSTA: Pendente. 
 

19/08 Vídeo - Conhecendo as vogais. 
 
Data de entrega: 25 de ago.  
 
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; Promover momento de 

aprendizado entre família e usuário; Estimular coordenação motora fina e 

viso motora; Desenvolver atenção compartilhada. Materiais: computador, 

Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha. 

Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar 

o registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer 

o movimento dos dedos, conforme comando da música. 

RESPOSTA: Pendente. 
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20/08 Vamos relaxar e perceber o corpo? 
 
O que fazer: 
 
1. Peça para a Joyce se deitar na cama ou se tiver um colchão para colocar no 
chão, peça para que ela deite nele. Coloque uma música calma que ela goste 
(podem ajudar ela a escolher, mas de preferência que não seja uma música 
muito agitada).  
2. Peça para ela respirar bem fundo, mostre para ela como fazer (inspire até 
encher bem os pulmões e solte). Vá pedindo para ela ir tocando nas partes 
do seu corpo (por exemplo, vá dando os comandos “coloque as mãos na 

cabeça”, “coloque a mão direita na barriga”, “coloque a mão esquerda no 

ombro”, “agora tente se abraçar – nesse comando caso ela não compreenda, 
demonstre como é possível se abraçar e peça para ela fazer igual”, “pegue no 

seu pé”, por fim diga “agora levante e vá até o seu quarto e me traga algo 

que goste muito”). Vá orientando ela para que consiga compreender o que é 
solicitado.  
 
OBJETIVO: permitir que ela fique calma e consiga trabalhar a percepção 
corporal, isto é, perceba suas partes do corpo e se conheça melhor, 
explorando algumas emoções.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

26/08 Projetando vogais  
RESPOSTA: Pendente. 

 

27/08 SEGUE CONDUTA TERAPEUTICA - Vamos relaxar e perceber o 
corpo? 
 
O que fazer: 
 
1. Peça para a Joyce se deitar na cama ou se tiver um colchão para colocar no 
chão, peça para que ela deite nele. Coloque uma música calma que ela goste 
(podem ajudar ela a escolher, mas de preferência que não seja uma música 
muito agitada).  
2. Peça para ela respirar bem fundo, mostre para ela como fazer (inspire até 
encher bem os pulmões e solte). Vá pedindo para ela ir tocando nas partes 
do seu corpo (por exemplo, vá dando os comandos “coloque as mãos na 

cabeça”, “coloque a mão direita na barriga”, “coloque a mão esquerda no 

ombro”, “agora tente se abraçar – nesse comando caso ela não compreenda, 
demonstre como é possível se abraçar e peça para ela fazer igual”, “pegue no 

seu pé”, por fim diga “agora levante e vá até o seu quarto e me traga algo 

que goste muito”). Vá orientando ela para que consiga compreender o que é 

solicitado.  
OBJETIVO: permitir que ela fique calma e consiga trabalhar a percepção 
corporal, isto é, perceba suas partes do corpo e se conheça melhor, 
explorando 
algumas emoções 
RESPOSTA: Pendente. 

272 / 1118



 

 

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 
Data Nascimento: 27/08/2012    
Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical  

Data  

06/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade 
ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 
recibo das atividades que são encaminhadas para serem realizadas 
em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 
atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período 
a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando 
iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 
melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi 
realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações 
de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

13/08 Primeiro contato com a família por meio da nova plataforma. Foi enviado 

um vídeo orientando uma atividade:  

ATIVIDADE – BICHINHO DO SEU NOME 

Data de entrega: 19 de ago.  

Objetivo – estimular o reconhecimento do nome próprio, desenvolver 

coordenação motora fina e visual motora, imaginação e atenção 

sustentada e compartilhada. Materiais - Folhas A4, tesoura, giz de cera ou 

lápis para colorir. 

RESPOSTA: Pendente. 
 

19/08 Vídeo - Conhecendo as vogais. 
 
Data de entrega: 25 de ago.  
 
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; Promover momento de 

aprendizado entre família e usuário; Estimular coordenação motora fina e 

viso motora; Desenvolver atenção compartilhada. Materiais: computador, 

Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha. 

Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar 

o registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer 

o movimento dos dedos, conforme comando da música. 

RESPOSTA: Pendente. 

20/08 Atendimento presencial realizado juntamente com o fisioterapeuta da 
instituição. Atividade: Investigando padrões de exploração e buscando o 
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foco atencional. / Materiais: Bolas, tambores, chocalho, colchonete. / 
Descrição:  proposta do atendimento se deu em oferecer inúmeros itens e 
estímulos e observar as respostas do paciente, no que diz respeito aos 
padrões de exploração e ao foco atencional que dá aos objetos, afim de 
definir um plano de ação para aumentar o tempo de permanência e 
realização de tarefas.  
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

26/08 Atividade de pedagogia para ser realizada em casa: O jacaré foi passear lá na 
lagoa. Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora 
fina; criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer 
diferentes movimentos gestuais. Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta 
guache verde e vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. Modo de fazer: 
junto com o vídeo da atividade está sendo enviado em anexo um passo a 
passo de como confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos a música: 
“o jacaré foi passear lá na lagoa”.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

27/08 Atividade: Realizar brincadeiras no dia-a-dia que desenvolva e estimule as 

rotinas sociais sensoriais descrita acima. O que fazer? Como fazer? 

Brincadeira 1: Ficar frente a frente com Thiago, colocar um pano cobrindo 

seu rosto e perguntar: “- Quem apagou as luzes?” ou “-Cadê o Thiago?”. 

Depois descobrir o seu rosto e falar: “-Acendeu!” ou “- Achou!”. 

a resposta de Thiago: perceber se ele mostra alegria, se ele olha de volta, se 

de alguma maneira tenta se comunicar (com olhar ou gesto). 

2: Fazer cosquinhas e perceber se Thiago se interessa ou presta atenção. 

Quando Thiago olhar de volta, fazer cosquinhas novamente 

RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

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 
Data Nascimento:  
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical  

Data  

06/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade 
ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 
recibo das atividades que são encaminhadas para serem realizadas 
em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 
atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período 
a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando 
iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 
melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi 
realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações 
de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

13/08 Primeiro contato com a família por meio da nova plataforma. Foi 
enviado um vídeo orientando uma atividade: ATIVIDADE 
FORMIGUINHA OBJETIVOS: Identificar as partes do corpo humano; 
Desenvolver autonomia; Desenvolver a coordenação motora ampla. 
MATERIAL/ESTRATÉGIAS: Notebook ou celular para acessar a 
plataforma, caixa de ovo, tinta guache preta, pincel, canudo flexível e 
cola quente ou cola resistente. DESENVOLVIMENTO: Passo 1: 
Assista o vídeo 1 em anexo, pois iremos construir a nossa formiguinha 
passo-a-passo. Passo 2: Após a formiga estar pronta, assista o vídeo 
2 em anexo e dancem junto com a formiguinha a música "Fui no 
Mercado". –  

RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

19/08 Atendimento de pedagogia para ser realizado em casa - Projetando a dona 
aranha. 
 
Data de entrega: 26 de ago. 12:00 
Objetivo: desenvolver habilidades artísticas, desenvolver a coordenação 

motora fina, criatividade, imaginação; promover a interação; explorar e 

reconhecer diferentes movimentos gestuais. MATERIAL/ESTRATÉGIA: Um 

rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, canetinha, uma lanterna( pode 

ser a lanterna do celular) e um ambiente bem escuro. Desenvolvimento: 

Primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma das partes 

abertas com a fita larga adesiva e após desenhar com a canetinha a dona 

aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, deixar bem 

escurinho, acessar a música da dona aranha que está no link enviado 
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junto, e agora utilizaremos a lanterna para projetar a dona aranha na 

parede 

RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

20/08 Atendimento presencial – PRIMEIRO ATENDIMENTO / Materiais – 
Instrumentos diversos cartões, bonecos e outros recursos lúdicos / 
Objetivos – Avaliar questões comportamentais e musicais / Descrição – Foi 
possível perceber que a criança apresenta um interesse considerável por 
instrumentos musicais, como haviam muitos estímulos musicais na sala 
ficou clara uma dificuldade em manter-se em apenas um, de modo que nos 
próximos atendimentos serão reduzidos os instrumentos a serem ofertados. 
Não deixava o terapeuta tocar no teclado ao mesmo tempo em que tocava, 
não houve contato ocular e nenhuma interação no manuseio dos materiais. 
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

26/08 Atividade de pedagogia para ser realizada em casa: O jacaré foi passear lá na 
lagoa. Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora 
fina; criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer 
diferentes movimentos gestuais. Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta 
guache verde e vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. Modo de fazer: 
junto com o vídeo da atividade está sendo enviado em anexo um passo a 
passo de como confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos a música: 
“o jacaré foi passear lá na lagoa”.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

27/08 ATENDIMENTO ONLINE – CONHECENDO AS EMOÇÕES - Objetivo – rabalhar a 

fala e linguagem, como também as habilidades socioemocionais. Como fazer? 

• Sentar-se com a criança em um momento exclusivo para ela, em que esteja 

somente ele e um adulto; • Chamar a atenção dela para o vídeo enviado 

referente a música das emoções; • Enquanto a criança escuta e assiste o 

vídeo, apontar para o desenho que estará no canto do vídeo, nomeando a 

emoção que aparecer (Feliz, triste, bobo, bravo); • Após assistirem o vídeo 

apresentar para a criança as figuras envidas no final deste arquivo, 

incentivando que identifique e nomeie as emoções;  

RESPOSTA: 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: João Batista Bronzatti de Oliveira  
Data de nascimento: 30/05/2011  
Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical  

Data  

06/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade 
ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo 
das atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. 
O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades 
enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe 
elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as 
atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou 
a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a 
equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 
realizando vídeo chamadas quando necessário. 

13/08 Primeiro contato com a família por meio da nova plataforma. Foi enviado um 

vídeo orientando uma atividade:  

ATIVIDADE – BICHINHO DO SEU NOME 

Data de entrega: 19 de ago.  

Objetivo – estimular o reconhecimento do nome próprio, desenvolver 

coordenação motora fina e visual motora, imaginação e atenção 

sustentada e compartilhada. Materiais - Folhas A4, tesoura, giz de cera ou 

lápis para colorir. 

RESPOSTA: Pendente. 
 

19/08 Vídeo - Conhecendo as vogais. 
 
Data de entrega: 25 de ago.  
 
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; Promover momento de 

aprendizado entre família e usuário; Estimular coordenação motora fina e 

viso motora; Desenvolver atenção compartilhada. Materiais: computador, 

Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha. 

Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o 

registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 

movimento dos dedos, conforme comando da música. 

RESPOSTA: Pendente. 
 

20/08 REORIENTAÇÕES SOBRE A ATIVIDADE PARA SER REALIZADA NO DIA 13/08 
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26/08 Refletindo as vogais na parede. OBJETIVO:Conhecer as vogais; Desenvolver 
coordenação motora ampla; Estimular percepção de lateralidade; Estimular 
coordenação olho mão. Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico;fita durex larga;Caneta permanente ou 
canetinha preta. DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade 
confeccionando o recurso com rolinho de papel, fita durex e caneta 
permanente ou canetinha,após a confecção utilizaremos a lanterna do celular 
ou manual(comum) para refletir as vogais na parede. Importante que o 
adulto esteja mediando a execução da atividade, reforçando verbalmente o 
nome das vogais, incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras 
na parede, sempre respeitando a individualidade de cada aprendente .  
RESPOSTA: Pendente. 
 

27/08 ATENDIMENTO PRESENCIAL - Objetivos- Trabalhar aspectos motores de 

coordenação e planejamento motor por meio da abordagem rítmica com 

copos 

Descrição- A canção cups songs foi utilizada para aprender os movimentos, 

uma preparação com imitação foi realizada e o paciente teve um resultado 

considerável, conseguindo memorizar todos os movimentos. 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Objetivo  
Terapêutico 

Explorar a consciência da afinação vocal por meio de solfejos e canções; 

trabalhar o tempo de espera nas atividades; Trabalhar aspectos da 

motricidade e propriocepção corporal na realização das atividades e na 

manipulação dos instrumentos e materiais; desenvolver aspectos 

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: Miguel dos Santos Alves Nogueira  
Data de nascimento: 05/02/2013  
Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical  

Data  

06/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade 
ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 
recibo das atividades que são encaminhadas para serem realizadas 
em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 
atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período 
a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando 
iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 
melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi 
realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações 
de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

13/08 Primeiro contato com a família por meio da nova plataforma. Foi enviado 

um vídeo orientando uma atividade:  

ATIVIDADE – BICHINHO DO SEU NOME 

Data de entrega: 19 de ago.  

Objetivo – estimular o reconhecimento do nome próprio, desenvolver 
coordenação motora fina e visual motora, imaginação e atenção 
sustentada e compartilhada. Materiais - Folhas A4, tesoura, giz de cera ou 
lápis para colorir. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

19/08 REORIENTAÇÕES A RESPEITO DA ATIVIDADE VIA PLATAFORMA 

RESPOSTA: Em execução. 
 

20/08 Vídeo - Conhecendo as vogais. 
 
Data de entrega: 25 de ago.  
 
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; Promover momento de 
aprendizado entre família e usuário; Estimular coordenação motora fina e 
viso motora; Desenvolver atenção compartilhada. Materiais: computador, 
Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o 
registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: Pendente. 
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27/08 ATENDIMENTO PRESENCIAL - Objetivos- Trabalhar aspectos cognitivos e 

motores por meio de uma abordagem ritmica e promover a interação por 

meio de cancoes.  

Descrição- o atendimento iniciou-se dando continuidade aos movimentos 

cups songs, uma abordagem rítmica utilizando copos, com exigência rítmica 

e complexidade motora consideráveis. O paciente conseguiu realizar os 

movimentos e segue como proposta relembrar e aprimorar a execução nos 

próximos atendimentos. Após esse primeiro momento foi realizado um 

momento de cantar, a primeira canção escolhida foi O Jacaré, realizando 

sequencia logica e utilizando tambores na execução. 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

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: Gabriel Zanchieta Borges  
Data Nascimento: 11/12/2008 
Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical  

Data  

06/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade ao 

planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 

atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a 

nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 

das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada 

usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de 

março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais 

que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e 

terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso 

a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando 

vídeo chamadas quando necessário. 

13/08 Primeiro contato com a família por meio da nova plataforma. Foi enviado 

um vídeo orientando uma atividade: Teatro 

Data de entrega: 19 de ago. 12:00  

Bom dia família! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Segue atividade 

para realizarem VIDEO :TEATRO Educadora de Artes Maristela I.Kolaga 

Objetivos: Promover a socialização e a interação. Buscar a participação, o 

estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem oral e corporal. 

Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de 

papelão, som e luz. Etapas: Escolha do tema, Compor os personagens, 

Confeccionar o cenário, roupas, som e luz, Ensaios Apresentação online.  

RESPOSTA: Pendente. 
 

19/08 Noite temática 

Data de entrega: 25 de ago. 12:00  

Olá! Conforme combinado, segue mais um vídeo de atividade para estarem 

realizando. Qualquer dúvida perguntem! Contamos com vocês, então 

podem contar conosco. Um grande abraço e uma ótima semana. NOITE 

TEMÁTICA (Vídeo Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga) Uma 

diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a família. Use 

a criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, artistas, noite 

italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para incrementar a idéia, 

você pode preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, sanduiche, comida 

típica) e escolher filmes, músicas ou danças de acordo com o tema 
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escolhido. Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração 

para os participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de 

interação social. Forma: Realizar brincadeira de papéis sociais. Filmem, 

tirem fotos ou escrevam um relato de como foi! 

RESPOSTA: Pendente. 
 

20/08 Atendimento presencial – Abordando o teclado – Exercícios a duas mãos e 
prática em conjunto 
Materiais – Teclado e reprodutor de áudio 
Objetivos – Trabalhar questões posturais ao tocar, aprimorar a motricidade 
fina na execução aduas vozes no teclado, investigar habilidades auditivas, 
expandir o repertório musical.  
Descrição – O atendimento foi iniciado com uma atividade utilizando o 
pentacorde de dó maior, inicialmente utilizando a mão esquerda na 
execução, depois a direita, e por ultimo uma combinação das duas mão. Foi 
abordada também a consonante sonoridade entre a nota mi e sol e as demais 
terças formadas entre o pentacorde de Dó maior e o de mi menor frígio. 
Depois utilizamos a musica never let me go para investigar ouvido absoluto e 
trabalhar a prática musical.  
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

26/08 ATIVIDADE PARA REALIZAREM CASA - Assistir um filme todos juntos, 

em família. De preferência à noite, para ficar mais escurinho e criar um clima 

de cinema ou, se for durante o dia vocês podem escurecer o ambiente com 

cortinas ou toalhas. Pode-se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa 

escolha um filme de sua preferência por vez, a cada dia, agradando assim a 

todos. Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir pipoca 

de acordo com os gostos pessoais. Vestir-se com uma roupa confortável, e 

depois do término do filme fazer uma roda de conversa. Cada um poderá 

expor a leitura e a mensagem deste filme. E se o final fosse diferente? Quais 

os sentimentos que transmitiu? Etc...  

RESPOSTA: Pendente. 
 

27/08 Atendimento online – ESTÓRIA EM QUADRINHOS 

Objetivo: Avaliar comunicação verbal e gagueira para 
estabelecer objetivos; trabalhar as sensações e a artes da 
música e pintura; Estimular a imaginação e a concentração; 
Desenvolver motricidade fina.  

Atividade: A proposta da atividade consiste em produzir uma 
história em quadrinhos, preenchendo os quadros abaixo com os 
desenhos referentes à estória e gravando um vídeo relatando-a. 
Guilherme deve escolher uma música para servir de trilha sonora 
da estória, observando as sensações envolvidas na estória e na 
música escolhida (escolher a música de acordo com a emoção 
da estória). Passo 1 – Construir os desenhos / Passo 2 – 
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Escolher a trilha sonora para a estória / Passo 3 – Gravar o vídeo 
relatando a estória construída 

RESPOSTA: Realizado. 

 

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 Cavalheiro Santos  
Data Nascimento:10/04/2009  
Mês: Junho/2020 
Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical  

Data  

06/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade 
ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 
recibo das atividades que são encaminhadas para serem realizadas 
em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 
atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período 
a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando 
iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 
melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi 
realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações 
de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

13/08 Primeiro contato com a família por meio da nova plataforma. Foi enviado 
um vídeo orientando uma atividade: VÍDEO - TEATRO  
 
Data de entrega: 19 de ago.  
 
Educadora de Artes Maristela I. Kolaga Objetivos Promover a socialização 

e a interação. Buscar a participação, o estímulo, além do crescimento 

cultural e da linguagem oral e corporal. Materiais: Roupas, adereços, 

maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de papelão, som e luz. Etapas: 

Escolha do tema, Compor os personagens, Confeccionar o cenário, 

roupas, som e luz, Ensaios Apresentação online. 

RESPOSTA: Pendente. 
 

19/08 Atendimento online - Noite temática 

Data de entrega: 25 de ago. 12:00  

Olá! Conforme combinado, segue mais um vídeo de atividade para 

estarem realizando. Qualquer dúvida perguntem! Contamos com vocês, 

então podem contar conosco. Um grande abraço e uma ótima semana. 

NOITE TEMÁTICA (Vídeo Educadora de Artes Maristela Imianowsky 

Kolaga) Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda 

a família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, 

artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para 

incrementar a idéia, você pode preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, 

sanduiche, comida típica) e escolher filmes, músicas ou danças de acordo 

com o tema escolhido. Objetivos: Incentivar um momento de união e 
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descontração para os participantes. Reconhecer a linguagem corporal 

como meio de interação social. Forma: Realizar brincadeira de papéis 

sociais. Filmem, tirem fotos ou escrevam um relato de como foi!  

RESPOSTA: Pendente. 

20/08 Atendimento presencial – Explorando a Flauta doce / Materiais – Flauta doce 
/ Objetivos – Explorar aspectos cognitivos e motores, explorar as preferencias 
musicais / Descrição – Foi dado continuidade ao antendimento anterior, onde 
o usuário demonstrou curiosidade e interesse pela flauta. Foi utilizada 
também uma música de escolha do paciente, Believer. Foram abordados uma 
metodologia de escrita das notas na flauta e amelodia da música, 
respectivamente. O paciente demonstra certa facilidade no manuseio e 
aprendizado do instrumento.  
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

26/08 ATIVIDADE PARA REALIZAREM CASA - Assistir um filme todos juntos, 
em família. De preferência à noite, para ficar mais escurinho e criar um clima 
de cinema ou, se for durante o dia vocês podem escurecer o ambiente com 
cortinas ou toalhas. Pode-se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa 
escolha um filme de sua preferência por vez, a cada dia, agradando assim a 
todos. Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir pipoca 
de acordo com os gostos pessoais. Vestir-se com uma roupa confortável, e 
depois do término do filme fazer uma roda de conversa. Cada um poderá 
expor a leitura e a mensagem deste filme. E se o final fosse diferente? Quais 
os sentimentos que transmitiu? Etc...  
RESPOSTA: Pendente. 
 

27/08 ATENDIMENTO ONLINE – MEU PERFIL - Objetivo: 

terapêutico;  

objetivos terapêuticos da fonoaudiologia;  

Atividade: 

les 

relacionadas a sua vida. 

gravar. 

futuros, podendo auxiliar no tratamento da gagueira (leve) que Guilherme 

vem apresentando.   

Perguntas:  1. Seu nome completo. / 2. Idade. / 3. Nome da sua escola. / 4. 
O que mais gosta de fazer sozinho para se distrair? / 5. O filme que você 
mais gostou de assistir. / 6. Uma comida que você não gosta. / 7. Você já 
viajou? Se sim, qual o lugar que você mais gostou? / 8. Qual o estilo musical 
que você mais escuta? / 9. Qual sua música favorita? / 10. Com o que você 
pretende trabalhar no futuro? / 11. Qual sua maior qualidade? / 12. Qual o 
seu maior defeito? / 13. Diga o que você deseja alcançar nos atendimentos 
da AMA Litoral?  
RESPOSTA: 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: Aiken Arthur Ribeiro Novaes  
Data de nascimento: 10/11/2013  
Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical   

Data  

06/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade 
ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 
recibo das atividades que são encaminhadas para serem realizadas 
em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 
atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período 
a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando 
iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 
melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi 
realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações 
de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

13/08 Primeiro contato com a família por meio da nova plataforma. Foi enviado 

um vídeo orientando uma atividade:  

ATIVIDADE – BICHINHO DO SEU NOME 

Data de entrega: 19 de ago.  

Objetivo – estimular o reconhecimento do nome próprio, desenvolver 

coordenação motora fina e visual motora, imaginação e atenção 

sustentada e compartilhada. Materiais - Folhas A4, tesoura, giz de cera ou 

lápis para colorir. 

RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

19/08 Vídeo - Conhecendo as vogais. 
 
Data de entrega: 25 de ago. 
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; Promover momento de 

aprendizado entre família e usuário; Estimular coordenação motora fina e 

viso motora; Desenvolver atenção compartilhada. Materiais: computador, 

Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha. 

Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar 

o registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer 

o movimento dos dedos, conforme comando da música. 

RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

20/08 Atendimento online - BRINCADEIRA QUENTE / FRIO   
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Quantas pessoas na brincadeira: 2 ou mais. 
Tempo da atividade: 15 à 20 minutos. 
Repetição: 2 vezes na semana. 
Objetivos: Trabalhar a atenção compartilhada, tempo de permanência e foco 
em atividade, percepção espacial. 
Aprendizagem com a brincadeira: Algumas noções de deslocamento como, 
direita, esquerda, pra frente, pra trás, bem como entender a importância da 
participação do outro nesse processo (socialização).  
  
Como Brincar? 

 Precisamos de 1 objeto (escolher um brinquedo que a criança tenha 
interesse) para que seja escondido;  

 Uma pessoa irá contar até 20 (tempo para que o objeto seja escondido); 
enquanto a outra esconde;  

 A pessoa que estava contanto, começa a procurar...  
 A pessoa que escondeu começa a dar “dicas“, falando está quente / está 

frio, quando a criança se aproxima ou se afasta do objeto; 
 A criança “ganha” quando achar o objeto escondido; 
 Repete a brincadeira. 

RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

26/08 ATIVIDADE DE PEDAGOGIA PARA SERREALIZADA EM CASA - ATIVIDADE: 
Refletindo as vogais na parede. OBJETIVO:Conhecer as vogais; Desenvolver 
coordenação motora ampla; Estimular percepção de lateralidade; Estimular 
coordenação olho mão. Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico;fita durex larga;Caneta permanente ou 
canetinha preta. DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade 
confeccionando o recurso com rolinho de papel, fita durex e caneta 
permanente ou canetinha,após a confecção utilizaremos a lanterna do 
celular ou manual(comum) para refletir as vogais na parede. Importante 
que o adulto esteja mediando a execução da atividade, reforçando 
verbalmente o nome das vogais, incentivando que a criança olhe e faça o 
traçado das letras na parede, sempre respeitando a individualidade de cada 
aprendente  
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

27/08 ATENDIMENTO ONLINE 

Objetivo – Trabalhar atenção e concentração 

Atividade – PENSE ANTES DE FALAR 

Material – Quadro de figuras “Pense antes de falar” 

Como fazer? • Caso os irmãos queiram participar da atividade, que seja 

dividido um de cada vez para realiza-la, incentivando que cada um 
espere a sua vez no jogo; • Explicar para a criança: “Vamos fazer um 
jogo, eu vou apontando para as figuras e você fala o nome de cada uma 
que eu mostrar, mas quando aparecer a ESTRELA você não pode falar 
NADA e deverá aguardar a próxima”; • Vá apontando para as figuras e 

quando aparecer a estrela e a criança falar, lembre ela de que não pode 
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falar “ESTRELA”. • Permita que seja um momento divertido, e que ao 

final ele faça com você e com os irmãos também.  

RESPOSTA: Atividade 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  
Data de nascimento: 11/11/2013  
Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical  

Data  

06/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade 
ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 
recibo das atividades que são encaminhadas para serem realizadas 
em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 
atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período 
a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando 
iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 
melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi 
realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações 
de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

13/08 Primeiro contato com a família por meio da nova plataforma. Foi enviado 

um vídeo orientando uma atividade:  

ATIVIDADE – BICHINHO DO SEU NOME 

Data de entrega: 19 de ago.  

Objetivo – estimular o reconhecimento do nome próprio, desenvolver 

coordenação motora fina e visual motora, imaginação e atenção 

sustentada e compartilhada. Materiais - Folhas A4, tesoura, giz de cera ou 

lápis para colorir. 

RESPOSTA: Pendente. 

19/08 Vídeo - Conhecendo as vogais. 
 
Data de entrega: 25 de ago.  
 
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; Promover momento de 

aprendizado entre família e usuário; Estimular coordenação motora fina e 

viso motora; Desenvolver atenção compartilhada. Materiais: computador, 

Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha. 

Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar 

o registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer 

o movimento dos dedos, conforme comando da música. 

RESPOSTA: Pendente. 

20/08 Atendimento online – CORRIDA MALUCA  
Atividade corrida maluca do alfabeto, intercalar com ele a pintura das figuras, 
Ele pode começar escolhendo qual figura começar falar o nome é pintar, 
depois a mãe e assim até o final. Pegar dois feijões, ou duas pecinhas que 
tenha em casa de cores diferentes. Pegar um dado, caso não tenha pegar uma 
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pecinha quadrada e pintar os números em suas partes fazendo um dado, ou 
fazer um cubo de papel e pintar as quantidade em cada lado formando um 
dado. Explicar as regras do jogo, cada um joga o dado e a quantidade que cair 
é a quantidade de casas que irá andar, falar o nome da figura em que sua 
peça parou e se sabe com que letra inicia. Termina o jogo quando um dos 
jogadores chegar no final. Pode ser com mais de um jogador. Materiais: folha 
em anexo, feijões e pecinhas, 1 dado. Objetivos: interação, concentração, 
atividades que envolvam o cognitivo e a aprendizagem, coordenação motora 
fina, objetos e letras do alfabeto.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

26/08 ATIVIDADE DE PEDAGOGIA PARA SERREALIZADA EM CASA - ATIVIDADE: 
Refletindo as vogais na parede. OBJETIVO:Conhecer as vogais; Desenvolver 
coordenação motora ampla; Estimular percepção de lateralidade; Estimular 
coordenação olho mão. Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico;fita durex larga;Caneta permanente ou 
canetinha preta. DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade 
confeccionando o recurso com rolinho de papel, fita durex e caneta 
permanente ou canetinha,após a confecção utilizaremos a lanterna do 
celular ou manual(comum) para refletir as vogais na parede. Importante 
que o adulto esteja mediando a execução da atividade, reforçando 
verbalmente o nome das vogais, incentivando que a criança olhe e faça o 
traçado das letras na parede, sempre respeitando a individualidade de cada 
aprendente.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

27/08 SEGUE CONDUTA TERAPEUTICA - Atendimento online – CORRIDA 
MALUCA  
Atividade corrida maluca do alfabeto, intercalar com ele a pintura das figuras, 

Ele pode começar escolhendo qual figura começar falar o nome é pintar, 

depois a mãe e assim até o final. Pegar dois feijões, ou duas pecinhas que 

tenha em casa de cores diferentes. Pegar um dado, caso não tenha pegar uma 

pecinha quadrada e pintar os números em suas partes fazendo um dado, ou 

fazer um cubo de papel e pintar as quantidade em cada lado formando um 

dado. Explicar as regras do jogo, cada um joga o dado e a quantidade que cair 

é a quantidade de casas que irá andar, falar o nome da figura em que sua 

peça parou e se sabe com que letra inicia. Termina o jogo quando um dos 

jogadores chegar no final. Pode ser com mais de um jogador. Materiais: folha 

em anexo, feijões e pecinhas, 1 dado. Objetivos: interação, concentração, 

atividades que envolvam o cognitivo e a aprendizagem, coordenação motora 

fina, objetos e letras do alfabeto.  

RESPOSTA: 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  
Data Nascimento: 21/08/2014  
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical  

Data  

06/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade 
ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 
recibo das atividades que são encaminhadas para serem realizadas 
em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 
atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período 
a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando 
iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 
melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi 
realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações 
de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

13/08 Primeiro contato com a família por meio da nova plataforma. Foi 
enviado um vídeo orientando uma atividade: ATIVIDADE 
FORMIGUINHA OBJETIVOS: Identificar as partes do corpo humano; 
Desenvolver autonomia; Desenvolver a coordenação motora ampla. 
MATERIAL/ESTRATÉGIAS: Notebook ou celular para acessar a 
plataforma, caixa de ovo, tinta guache preta, pincel, canudo flexível e 
cola quente ou cola resistente. DESENVOLVIMENTO: Passo 1: 
Assista o vídeo 1 em anexo, pois iremos construir a nossa formiguinha 
passo-a-passo. Passo 2: Após a formiga estar pronta, assista o vídeo 
2 em anexo e dancem junto com a formiguinha a música "Fui no 
Mercado".  

RESPOSTA: Pendente. 
 

19/08 Atendimento de pedagogia para ser realizado em casa - Projetando a dona 
aranha. 
 
Data de entrega: 26 de ago. 12:00  
Objetivo: desenvolver habilidades artísticas, desenvolver a coordenação 

motora fina, criatividade, imaginação; promover a interação; explorar e 

reconhecer diferentes movimentos gestuais. MATERIAL/ESTRATÉGIA: Um 

rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, canetinha, uma lanterna( pode 

ser a lanterna do celular) e um ambiente bem escuro. Desenvolvimento: 

Primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma das partes 

abertas com a fita larga adesiva e após desenhar com a canetinha a dona 

aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, deixar bem 

escurinho, acessar a música da dona aranha que está no link enviado 
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junto, e agora utilizaremos a lanterna para projetar a dona aranha na 

parede 

RESPOSTA: Pendente. 
 

20/08 ATENDIMENTO PRESENCIAL – Não compareceu 
 

26/08 Atividade de pedagogia para ser realizada em casa: O jacaré foi passear lá na 
lagoa. Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora 
fina; criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer 
diferentes movimentos gestuais. Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta 
guache verde e vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. Modo de fazer: 
junto com o vídeo da atividade está sendo enviado em anexo um passo a 
passo de como confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos a música: 
“o jacaré foi passear lá na lagoa”. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

27/08 Atendimento Online - Bate Lata / 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 Álvaro a cantar junto.  

RESPOSTA: 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 
Data Nascimento:  
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical  

Data  

07/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade 
ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo 
das atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. 
O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades 
enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe 
elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as 
atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou 
a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a 
equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 
realizando vídeo chamadas quando necessário. 

14/08 Primeiro contato com a família por meio da nova plataforma. Foi enviado 
um vídeo orientando uma atividade: Dança da formiguinha. 
 
Bom dia família? Tudo bem? Hoje vou encaminhar para vocês a atividade 
da formiguinha,com o objetivo de Identificar as partes do corpo humano; 
Desenvolver autonomia e coordenação motora ampla. Para realizar essa 
atividade vocês vão precisar utilizar notebook ou celular , caixa de ovo, 
tinta guache preta, pincel, canudo flexível e cola quente ou cola resistente. 
DESENVOLVIMENTO: Construção da formiguinha com materiais recicláveis. 
Acessar o link anexado a baixo; Dançar com a música e a formiguinha. O 
retorno da atividade será até o dia 19 de agosto (quarta - feira próxima), 
através de videos, fotos ou relato em texto.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

19/08 Atendimento online -  Projetando a dona aranha. 
 
Bom dia família, tudo bem? Hoje envio para vocês mais uma atividade para 

estar sendo realizada com o objetivo de desenvolver habilidades artísticas, 

desenvolver a coordenação motora fina, criatividade, imaginação; 

promover a interação; explorar e reconhecer diferentes movimentos 

gestuais. MATERIAL/ESTRATÉGIA: Um rolo de papel higiênico, fita larga 

adesiva, canetinha, uma lanterna( pode ser a lanterna do celular) e um 

ambiente bem escuro. Desenvolvimento: Primeiro iremos pegar o rolo de 

papel higiênico, tampar uma das partes abertas com a fita larga adesiva e 

após desenhar com a canetinha a dona aranha na fita. Logo após, apagar a 

luz do ambiente, deixar bem escurinho, acessar a música da dona aranha 
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que está no link enviado junto, e agora utilizaremos a lanterna para 

projetar a dona aranha na parede e agora é só se divertir com a música e a 

dona aranha. Aguardo o retorno de vocês!!! Um beijo repleto de carinho.  

RESPOSTA: Pendente. 
 

26/08 ATIVIDADE DE PEDAGOGIA PARA SERREALIZADA EM CASA - ATIVIDADE: 

Refletindo as vogais na parede. OBJETIVO:Conhecer as vogais; Desenvolver 

coordenação motora ampla; Estimular percepção de lateralidade; Estimular 

coordenação olho mão. Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 

MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico; fita durex larga;Caneta permanente ou 

canetinha preta. DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade 

confeccionando o recurso com rolinho de papel, fita durex e caneta 

permanente ou canetinha,após a confecção utilizaremos a lanterna do celular 

ou manual(comum) para refletir as vogais na parede. Importante que o 

adulto esteja mediando a execução da atividade, reforçando verbalmente o 

nome das vogais, incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras 

na parede, sempre respeitando a individualidade de cada aprendente.  

RESPOSTA: 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: Arádia Mazia 
Data Nascimento:  
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical  

Data  

07/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade 
ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 
recibo das atividades que são encaminhadas para serem realizadas 
em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 
atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período 
a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando 
iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 
melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi 
realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações 
de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

14/08 Primeiro contato com a família por meio da nova plataforma. Foi enviado 
um vídeo orientando uma atividade: Dança da formiguinha. 
 
 
Bom dia família? Tudo bem? Hoje vou encaminhar para vocês a atividade 
da formiguinha,com o objetivo de Identificar as partes do corpo humano; 
Desenvolver autonomia e coordenação motora ampla. Para realizar essa 
atividade vocês vão precisar utilizar notebook ou celular , caixa de ovo, 
tinta guache preta, pincel, canudo flexível e cola quente ou cola 
resistente. DESENVOLVIMENTO: Construção da formiguinha com 
materiais recicláveis. Acessar o link anexado a baixo; Dançar com a 
música e a formiguinha. O retorno da atividade será até o dia 19 de 
agosto (quarta - feira próxima), através de videos, fotos ou relato em 
texto. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

19/08 Atendimento online -  Projetando a dona aranha. 
 
Bom dia família, tudo bem? Hoje envio para vocês mais uma atividade 

para estar sendo realizada com o objetivo de desenvolver habilidades 

artísticas, desenvolver a coordenação motora fina, criatividade, 

imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer diferentes 

movimentos gestuais. MATERIAL/ESTRATÉGIA: Um rolo de papel 
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higiênico, fita larga adesiva, canetinha, uma lanterna( pode ser a lanterna 

do celular) e um ambiente bem escuro. Desenvolvimento: Primeiro 

iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma das partes abertas 

com a fita larga adesiva e após desenhar com a canetinha a dona aranha 

na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, deixar bem escurinho, 

acessar a música da dona aranha que está no link enviado junto, e agora 

utilizaremos a lanterna para projetar a dona aranha na parede e agora é 

só se divertir com a música e a dona aranha. Aguardo o retorno de 

vocês!!! Um beijo repleto de carinho. 

RESPOSTA: Pendente. 
 

21/08 Realizado atendimento presencial de 30 minutos para tentativa do uso 
da máscara. Usuária veio acompanhada do pai, que participou do 
atendimento. Chegou chorando bastante e foram realizadas 
estratégias para acalmá-la e estabelecer vínculo. Mostrou interesse 
por jogos de encaixe e por música. Em poucos momentos mostrou se 
acalmar mas logo voltava a chorar. Chorou por todo o atendimento. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

26/08 Atividade de pedagogia para ser realizada em casa: O jacaré foi passear lá na 
lagoa. Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora 
fina; criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer 
diferentes movimentos gestuais. Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta 
guache verde e vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. Modo de fazer: 
junto com o vídeo da atividade está sendo enviado em anexo um passo a 
passo de como confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos a música: 
“o jacaré foi passear lá na lagoa”.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

28/08 Realizado atendimento presencial de 30 minutos para tentativa do uso 
da máscara. Usuária veio acompanhada do pai, que participou do 
atendimento. Chegou chorando bastante e foram realizadas estratégias 
para acalmá-la e estabelecer vínculo. Mostrou interesse por jogos de 
encaixe e por música. Em poucos momentos mostrou se acalmar mas 
logo voltava a chorar. Chorou por todo o atendimento. 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

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  
Data Nascimento:13/05/2006  
Mês: Junho/2020 
Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical  

Data  

07/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade 
ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 
recibo das atividades que são encaminhadas para serem realizadas 
em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 
atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período 
a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando 
iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 
melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi 
realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações 
de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

14/08 Primeiro contato com a família por meio da nova plataforma. Foi enviado 

um vídeo orientando uma atividade de artes: Teatro 

TEATRO - Objetivos: Promover a socialização e a interação. Buscar a 

participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem oral 

e corporal. Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, 

caixas de papelão, som e luz. Etapas: Escolha do tema, Compor os 

personagens, Confeccionar o cenário, roupas, som e luz, Ensaios 

Apresentação online. 

RESPOSTA: Pendente. 
 

19/08 Noite temática 

Data de entrega: 25 de ago. 12:00  

Olá! Conforme combinado, segue mais um vídeo de atividade para estarem 

realizando. Qualquer dúvida perguntem! Contamos com vocês, então 

podem contar conosco. Um grande abraço e uma ótima semana. NOITE 

TEMÁTICA (Vídeo Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga) Uma 

diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a família. Use 

a criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, artistas, noite 

italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para incrementar a idéia, 
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você pode preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, sanduiche, comida 

típica) e escolher filmes, músicas ou danças de acordo com o tema 

escolhido. Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração 

para os participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de 

interação social. Forma: Realizar brincadeira de papéis sociais. Filmem, 

tirem fotos ou escrevam um relato de como foi! 

RESPOSTA: Pendente. 
 

21/08 ATENDIMENTO PRESENCIAL – Não Compareceu. 
 

26/08 ATIVIDADE PARA REALIZAREM CASA - Assistir um filme todos juntos, 
em família. De preferência à noite, para ficar mais escurinho e criar um clima 
de cinema ou, se for durante o dia vocês podem escurecer o ambiente com 
cortinas ou toalhas. Pode-se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa 
escolha um filme de sua preferência por vez, a cada dia, agradando assim a 
todos. Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir pipoca 
de acordo com os gostos pessoais. Vestir-se com uma roupa confortável, e 
depois do término do filme fazer uma roda de conversa. Cada um poderá 
expor a leitura e a mensagem deste filme. E se o final fosse diferente? Quais 
os sentimentos que transmitiu? Etc...  
RESPOSTA: Pendente. 
 

28/08 Atendimento online – Circuito ativo 

RESPOSTA: 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:  Diogo Couvodos Casa  
Data de nascimento:15/12/2011  
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical  
 

Data  

07/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade 
ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 
recibo das atividades que são encaminhadas para serem realizadas 
em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 
atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período 
a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando 
iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 
melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi 
realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações 
de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

14/08 Primeiro contato com a família por meio da nova plataforma. Foi enviado 

um vídeo orientando uma atividade:  

ATIVIDADE – BICHINHO DO SEU NOME 

Data de entrega: 19 de ago 

Objetivo – estimular o reconhecimento do nome próprio, desenvolver 
coordenação motora fina e visual motora, imaginação e atenção 
sustentada e compartilhada. Materiais - Folhas A4, tesoura, giz de cera ou 
lápis para colorir. 
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

19/08 Vídeo - Conhecendo as vogais. 
 
Data de entrega: 25 de ago.  
 
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; Promover momento de 
aprendizado entre família e usuário; Estimular coordenação motora fina e 
viso motora; Desenvolver atenção compartilhada. Materiais: computador, 
Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar 
o registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer 
o movimento dos dedos, conforme comando da música.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

21/08 ATENDIMENTO PRESENCIAL – Não compareceu. 
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26/08 ATIVIDADE DE PEDAGOGIA PARA SERREALIZADA EM CASA - ATIVIDADE: 
Refletindo as vogais na parede. OBJETIVO:Conhecer as vogais; Desenvolver 
coordenação motora ampla; Estimular percepção de lateralidade; Estimular 
coordenação olho mão. Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico;fita durex larga;Caneta permanente ou 
canetinha preta. DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade 
confeccionando o recurso com rolinho de papel, fita durex e caneta 
permanente ou canetinha,após a confecção utilizaremos a lanterna do 
celular ou manual(comum) para refletir as vogais na parede. Importante 
que o adulto esteja mediando a execução da atividade, reforçando 
verbalmente o nome das vogais, incentivando que a criança olhe e faça o 
traçado das letras na parede, sempre respeitando a individualidade de cada 
aprendente .  
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

28/08 Atendimento online – Circuito ativo 

RESPOSTA: Atividade 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: Jean Fernando de Oliveira Junior 
Data Nascimento: 27/05/2013 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical  

Data  

07/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade 
ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 
recibo das atividades que são encaminhadas para serem realizadas 
em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 
atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período 
a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando 
iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 
melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi 
realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações 
de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

14/08 Primeiro contato com a família por meio da nova plataforma. Foi enviado 

um vídeo orientando uma atividade:  

ATIVIDADE – BICHINHO DO SEU NOME 

Data de entrega: 19 de ago.  

Objetivo – estimular o reconhecimento do nome próprio, desenvolver 

coordenação motora fina e visual motora, imaginação e atenção 

sustentada e compartilhada. Materiais - Folhas A4, tesoura, giz de cera ou 

lápis para colorir.  

RESPOSTA: Pendente. 
 

19/08 Vídeo - Conhecendo as vogais. 
 
Data de entrega: 25 de ago.  
 
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; Promover momento de 
aprendizado entre família e usuário; Estimular coordenação motora fina e 
viso motora; Desenvolver atenção compartilhada. Materiais: computador, 
Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar 
o registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer 
o movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

21/08 ATIVIDADE DE PEDAGOGIA PARA SERREALIZADA EM CASA - ATIVIDADE: 
Refletindo as vogais na parede. OBJETIVO:Conhecer as vogais; Desenvolver 
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coordenação motora ampla; Estimular percepção de lateralidade; Estimular 
coordenação olho mão. Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico;fita durex larga;Caneta permanente ou 
canetinha preta. DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade 
confeccionando o recurso com rolinho de papel, fita durex e caneta 
permanente ou canetinha,após a confecção utilizaremos a lanterna do 
celular ou manual(comum) para refletir as vogais na parede. Importante 
que o adulto esteja mediando a execução da atividade, reforçando 
verbalmente o nome das vogais, incentivando que a criança olhe e faça o 
traçado das letras na parede, sempre respeitando a individualidade de cada 
aprendente .  
RESPOSTA: Pendente. 
 

28/08 Atendimento realizado em dupla com a fonoaudióloga da instituição, 
afim de trabalhar a dissensibilização com relação ao uso da máscara.  

ATENDIMENTO PRESENCIAL. 

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 
Data de nascimento: 27/08/2004 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical  

Data  

07/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a 
nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 
das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada 
usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de 
março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais 
que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e 
terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além 
disso a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 
realizando vídeo chamadas quando necessário. 

14/08 Primeiro contato com a família por meio da nova plataforma. Foi enviado 

um vídeo orientando uma atividade de artes: Teatro 

TEATRO - Objetivos: Promover a socialização e a interação. Buscar a 

participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem 

oral e corporal. Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, 

toalhas, caixas de papelão, som e luz. Etapas: Escolha do tema, Compor 

os personagens, Confeccionar o cenário, roupas, som e luz, Ensaios 

Apresentação online.  

RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

19/08 Noite temática 

  

Olá! Conforme combinado, segue mais um vídeo de atividade para estarem 

realizando. Qualquer dúvida perguntem! Contamos com vocês, então 

podem contar conosco. Um grande abraço e uma ótima semana. NOITE 

TEMÁTICA (Vídeo Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga) Uma 

diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a família. Use 

a criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, artistas, noite 

italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para incrementar a idéia, 

você pode preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, sanduiche, comida 

típica) e escolher filmes, músicas ou danças de acordo com o tema 

escolhido. Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração 

para os participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de 
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interação social. Forma: Realizar brincadeira de papéis sociais. Filmem, 

tirem fotos ou escrevam um relato de como foi! 

RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

21/08 ATENDIMENTO ONLINE – MEMÓRIA SONORA 
Objetivos: Estimulação da memória, percepção sonora. Materiais: 
Reprodutor de áudio, figuras. Descrição: Neste exercício a proposta é que 
o paciente memorize uma sequência de sons. No exemplo abaixo os sons 
utilizados serão de instrumentos musicais (guitarra, piano, bateria, violino, 
pau-de-chuva), mas podem ser organizadas sequencias de outros sons.  
Passo 1 – Se possível imprimir as figuras e recortá-las em cartões, 
apresenta-las ao Vini e discutir a respeito do instrumento apresentado. O 
mediador pode buscar vídeos do instrumento caso necessário.  
Passo 2 – Reproduzir o primeiro áudio sem que o paciente tenha os cartões. 
Ajudá-lo a memorizar a sequencia dos sons.  
Passo 3 – Entregar os cartões para o paciente e solicitar e os coloque na 
ordem em que foram tocados no áudio apreciado  
RESPOSTA: Pendente. 
 

26/08 ATIVIDADE PARA REALIZAREM CASA - Assistir um filme todos juntos, 
em família. De preferência à noite, para ficar mais escurinho e criar um clima 
de cinema ou, se for durante o dia vocês podem escurecer o ambiente com 
cortinas ou toalhas. Pode-se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa 
escolha um filme de sua preferência por vez, a cada dia, agradando assim a 
todos. Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir pipoca 
de acordo com os gostos pessoais. Vestir-se com uma roupa confortável, e 
depois do término do filme fazer uma roda de conversa. Cada um poderá 
expor a leitura e a mensagem deste filme. E se o final fosse diferente? Quais 
os sentimentos que transmitiu? Etc...  
RESPOSTA: Pendente. 
 

28/08 SEGUE CONDUTA TERAPEUTICA - ATENDIMENTO ONLINE – 
MEMÓRIA SONORA 
Objetivos: Estimulação da memória, percepção sonora. Materiais: 
Reprodutor de áudio, figuras. Descrição: Neste exercício a proposta é que 
o paciente memorize uma sequência de sons. No exemplo abaixo os sons 
utilizados serão de instrumentos musicais (guitarra, piano, bateria, violino) 
RESPOSTA: 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 
Data Nascimento:  
Mês: Junho/2020 
Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical  

Data  

07/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade 
ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 
recibo das atividades que são encaminhadas para serem realizadas 
em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 
atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período 
a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando 
iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 
melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi 
realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações 
de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

14/08 Primeiro contato com a família por meio da nova plataforma. Foi enviado 

um vídeo orientando uma atividade:  

ATIVIDADE – BICHINHO DO SEU NOME 

Data de entrega: 19 de ago.  

Objetivo – estimular o reconhecimento do nome próprio, desenvolver 

coordenação motora fina e visual motora, imaginação e atenção 

sustentada e compartilhada. Materiais - Folhas A4, tesoura, giz de cera ou 

lápis para colorir.  

RESPOSTA: Pendente. 
 

19/08 Vídeo - Conhecendo as vogais. 
 
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; Promover momento de 
aprendizado entre família e usuário; Estimular coordenação motora fina e 
viso motora; Desenvolver atenção compartilhada. Materiais: computador, 
Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar 
o registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer 
o movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

21/08 ATENDIMENTO PRESENCIAL – 
Objetivos – reestabelecer vínculo 
Materiais – Instrumentos musicais, livro musical e urso de pelúcia. 
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Descrição – A proposta do atendimento se deu em reestabelecer vínculo, este 
foi o primeiro atendimento de terapia musical do ano e a paciente 
apresentou dificuldades em manter um comportamento adequado no 
atendimento. Não aceitou os materiais oferecidos e nem as trocas ofertadas. 
Ao final foi necessário auxilio do terapeuta para realizar a troca sugerida, de 
tocar uma nota no piano para então poder finalizar o atendimento.  
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

26/08 ATIVIDADE DE PEDAGOGIA PARA SERREALIZADA EM CASA - ATIVIDADE: 
Refletindo as vogais na parede. OBJETIVO:Conhecer as vogais; Desenvolver 
coordenação motora ampla; Estimular percepção de lateralidade; Estimular 
coordenação olho mão. Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico;fita durex larga;Caneta permanente ou 
canetinha preta. DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade 
confeccionando o recurso com rolinho de papel, fita durex e caneta 
permanente ou canetinha,após a confecção utilizaremos a lanterna do celular 
ou manual(comum) para refletir as vogais na parede. Importante que o 
adulto esteja mediando a execução da atividade, reforçando verbalmente o 
nome das vogais, incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras 
na parede, sempre respeitando a individualidade de cada aprendente .  
RESPOSTA: Pendente. 
 

28/08 ATENDIMENTO ONLINE – PREFERENCIAS NACAIXA- Objetivo 
– Habilidades sociais e autopercepção. Como fazer? 

• A brincadeira deve ser realizada entre a criança e um adulto; • Separar 

uma caixa para que ela coloque os objetos que buscar dentro da caixa; 

• Explicar para Martina que irão brincar de “O mestre manda”, e que ela 
colocará as coisas que mais gosta e que você pedir dentro da caixa; • 
Falar “o mestre mandou...” e solicitar as “coisas preferidas dela” como 
exemplo: ... Buscar no seu quarto o seu brinquedo preferido; ... Buscar 
sua camiseta preferida; ... Buscar na geladeira o que você mais gosta de 
comer; ... Buscar seu ursinho preferido ... Pegar o sapato que você mais 
gosta de usar ... IR SOLICITANDO COISAS QUE MARTINA GOSTE 
PARA COLOCAR NA CAIXA. 

Após o término, mostrar pra ela as coisas que colocaram dentro da caixa, 
falando o nome de cada uma. Reforçando pra ela que ali estão as coisas 
preferidas dela.  

RESPOSTA: 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 
Usuário: Lucas Norberto Campos 
Data Nascimento: 04/09/1998 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical  

Data  

07/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade 
ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 
recibo das atividades que são encaminhadas para serem realizadas 
em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 
atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período 
a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando 
iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 
melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi 
realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações 
de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

14/08 Primeiro contato com a família por meio da nova plataforma. Foi enviado um 

vídeo orientando uma atividade de artes: Teatro 

TEATRO - Objetivos: Promover a socialização e a interação. Buscar a 

participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem oral 

e corporal. Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, 

caixas de papelão, som e luz. Etapas: Escolha do tema, Compor os 

personagens, Confeccionar o cenário, roupas, som e luz, Ensaios 

Apresentação online.   

RESPOSTA: Pendente. 
 

19/08 Noite temática 

Olá! Conforme combinado, segue mais um vídeo de atividade para estarem 

realizando. Qualquer dúvida perguntem! Contamos com vocês, então 

podem contar conosco. Um grande abraço e uma ótima semana. NOITE 

TEMÁTICA (Vídeo Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga) Uma 

diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a família. Use 

a criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, artistas, noite 

italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para incrementar a idéia, 

você pode preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, sanduiche, comida 

típica) e escolher filmes, músicas ou danças de acordo com o tema 

escolhido. Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração 

para os participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de 

interação social. Forma: Realizar brincadeira de papéis sociais.  Filmem, 

tirem fotos ou escrevam um relato de como foi!  
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RESPOSTA: Pendente. 
 

21/08 ATENDIMENTO PRESENCIAL – CONSTRUINDO UM TAMBOR / Objetivos – 
Identificar estratégias para a atividade a ser mandada paracasa (motricidade 
fina, memória, autonomia, habilidades auditivas, consciência ambiental) / 
Descrição – A proposta do atendimento se dava em realizar a construção de 
um bongô de latas, afim de investigar as melhores estratégias para realização 
da atividade em casa, porém o paciente encontrava-se com alterações de 
comportamento, tendo momentos de muita letargia, onde a troca foi 
mínima. Desta maneira os objetivos traçados não foram atingidos, e 
utilizamos a pasta de música para estabelecer uma interação. Aos poucos o 
paciente foi voltando a se comunicar e realizar as solicitações do terapeuta. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL   
 

26/08 ATIVIDADE PARA REALIZAREM CASA - Assistir um filme todos juntos, 
em família. De preferência à noite, para ficar mais escurinho e criar um clima 
de cinema ou, se for durante o dia vocês podem escurecer o ambiente com 
cortinas ou toalhas. Pode-se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa 
escolha um filme de sua preferência por vez, a cada dia, agradando assim a 
todos. Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir pipoca 
de acordo com os gostos pessoais. Vestir-se com uma roupa confortável, e 
depois do término do filme fazer uma roda de conversa. Cada um poderá 
expor a leitura e a mensagem deste filme. E se o final fosse diferente? Quais 
os sentimentos que transmitiu? Etc...  
RESPOSTA: Pendente. 
 

28/08 ATENDIMENTO ONLINE – MEMÓRIAS E FOTOS - Objetivos – Adequar 

narrativa. Desenvolver/trabalhar memória (vivência, sonora, olfativa, 

etc). Trabalhar a propriocepção. Aumentar o vocabulário.  

Descrição – A proposta da atividade consiste em inicialmente resgatar 
junto com o Vinicius, as memórias em família armazenadas em 
fotografias, após isso propor que criem novas memórias, realizando 
um passeio ou atividade e armazenando estas vivencias em fotos 
(podem ser reveladas ou anexadas no celular). Em outro momento 
resgatar essas memórias recentes e propor ao Vinicius que narre as 
experiências vivenciadas. Fica como sugestão inserir elementos 
sonoros (músicas durante o passeio ou atividade) e cheiros (se a 
atividade for cozinhar juntos, etc).  
RESPOSTA: 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: Lino Carlos Franzoi Junior 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical  

Data  

07/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade 
ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 
recibo das atividades que são encaminhadas para serem realizadas 
em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 
atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período 
a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando 
iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 
melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi 
realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações 
de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

14/08 Primeiro contato com a família por meio da nova plataforma. Foi enviado 

um vídeo orientando uma atividade de artes: Teatro 

TEATRO - Objetivos: Promover a socialização e a interação. Buscar a 

participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem 

oral e corporal. Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, 

toalhas, caixas de papelão, som e luz. Etapas: Escolha do tema, Compor 

os personagens, Confeccionar o cenário, roupas, som e luz, Ensaios 

Apresentação online.  

RESPOSTA: Pendente. 
 

19/08 Noite temática 

Olá! Conforme combinado, segue mais um vídeo de atividade para estarem 

realizando. Qualquer dúvida perguntem! Contamos com vocês, então 

podem contar conosco. Um grande abraço e uma ótima semana. NOITE 

TEMÁTICA (Vídeo Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga) Uma 

diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a família. Use 

a criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, artistas, noite 

italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para incrementar a idéia, 

você pode preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, sanduiche, comida 

típica) e escolher filmes, músicas ou danças de acordo com o tema 

escolhido. Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração 

para os participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de 

interação social. Forma: Realizar brincadeira de papéis sociais. Filmem, 

tirem fotos ou escrevam um relato de como foi!  

RESPOSTA: Pendente. 
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21/08 ATENDIMENTO PRESENCIAL – Não compareceu. 
 

26/08 ATIVIDADE PARA REALIZAREM CASA - Assistir um filme todos juntos, 
em família. De preferência à noite, para ficar mais escurinho e criar um clima 
de cinema ou, se for durante o dia vocês podem escurecer o ambiente com 
cortinas ou toalhas. Pode-se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa 
escolha um filme de sua preferência por vez, a cada dia, agradando assim a 
todos. Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir pipoca 
de acordo com os gostos pessoais. Vestir-se com uma roupa confortável, e 
depois do término do filme fazer uma roda de conversa. Cada um poderá 
expor a leitura e a mensagem deste filme. E se o final fosse diferente? Quais 
os sentimentos que transmitiu? Etc...  
RESPOSTA: Pendente. 
 

28/08 Uso funcional do celular 
 
Objetivos: Aprimorar a funcionalidade no uso do celular, estimular a 
autonomia. Descrição da atividade: A proposta inicial consiste em 
ampliar a utilização e funcionalidade do celular nas suas atividades 
diárias. Além do ouvir música, já orientado na atividade anterior. Será 
proposto agora a utilização do despertador do celular para designar 
horários que irão lembra-lo das tarefas do dia a dia. 1 – A família deve 
decidir em conjunto quais as tarefas de atividade diárias que Junior 
deve realizar (inicialmente escolher apenas uma ação e aumentar 
gradativamente). 2 – Determinar o horário da tarefa e configurar o 
mesmo no celular para despertar. 3 – Inicialmente, a família pode 
observar se Junior conseguirá automatizar as informações 
combinadas. 4 – Caso Junior não consiga automatizar a tarefa (escutar 
o despertador e entender o motivo disso) a família deve mediar, até 
que o mesmo consiga fazer sozinho. 
RESPOSTA: 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    
Data de nascimento: 19/03/2008    
Mês: Junho/2020 
Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical  

Data  

07/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade 
ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 
recibo das atividades que são encaminhadas para serem realizadas 
em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 
atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período 
a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando 
iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 
melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi 
realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações 
de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

14/08 Primeiro contato com a família por meio da nova plataforma. Foi enviado 

um vídeo orientando uma atividade de artes: Teatro 

TEATRO - Objetivos: Promover a socialização e a interação. Buscar a 

participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem 

oral e corporal. Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, 

toalhas, caixas de papelão, som e luz. Etapas: Escolha do tema, Compor 

os personagens, Confeccionar o cenário, roupas, som e luz, Ensaios 

Apresentação online.  

RESPOSTA: Pendente. 
 

19/08 Noite temática 

Olá! Conforme combinado, segue mais um vídeo de atividade para estarem 

realizando. Qualquer dúvida perguntem! Contamos com vocês, então 

podem contar conosco. Um grande abraço e uma ótima semana. NOITE 

TEMÁTICA (Vídeo Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga) Uma 

diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a família. Use 

a criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, artistas, noite 

italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para incrementar a idéia, 

você pode preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, sanduiche, comida 

típica) e escolher filmes, músicas ou danças de acordo com o tema 

escolhido. Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração 

para os participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de 

interação social. Forma: Realizar brincadeira de papéis sociais. Filmem, 

tirem fotos ou escrevam um relato de como foi!  
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RESPOSTA: Pendente. 
 

21/08 REORIENTAÇÕES A RESPEITO DA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES VIA 
PLATAFORMA 
RESPOSTA: Em execução. 
 

26/08 ATIVIDADE PARA REALIZAREM CASA - Assistir um filme todos juntos, 
em família. De preferência à noite, para ficar mais escurinho e criar um clima 
de cinema ou, se for durante o dia vocês podem escurecer o ambiente com 
cortinas ou toalhas. Pode-se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa 
escolha um filme de sua preferência por vez, a cada dia, agradando assim a 
todos. Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir pipoca 
de acordo com os gostos pessoais. Vestir-se com uma roupa confortável, e 
depois do término do filme fazer uma roda de conversa. Cada um poderá 
expor a leitura e a mensagem deste filme. E se o final fosse diferente? Quais 
os sentimentos que transmitiu? Etc...  
RESPOSTA: Pendente. 
 

28/08 Atendimento presencial – Trabalhando a Imitação por meio dos 
instrumentos de percussão com temática de fanfarra – Atendimento 
realizado em dupla com a Arte-educadora Maristela Kolaga. 

Objetivos – Estimular a imitação e o planejamento motor, trabalhar 
aspectos rítmicos, investigar questões cognitivas. 

Materiais – Tambores e baquetas 

Descrição – No atendimento em questão, a proposta se deu em utilizar 
um interesse/vivencia trazido pelo paciente, afim de trabalhar a imitação 
motora e estímulos cognitivos. Instrumentos percussivos com temática 
de fanfarra foram abordados, trabalhando a pega da baqueta, a imitação 
espelhada de movimentos, quantidades de batidas, a criatividade por 
meio da criação de padrões rítmicos e o desenvolvimento de uma 
metodologia de escrita alternativa rítmica, utilizando sinais e contagem 
de quatro tempos.  

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

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 
Data Nascimento: 02/10/2010  
Mês: Junho/2020 
Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical  

Data  

07/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade 
ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 
recibo das atividades que são encaminhadas para serem realizadas 
em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 
atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período 
a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando 
iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 
melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi 
realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações 
de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

14/08 Primeiro contato com a família por meio da nova plataforma. Foi enviado 

um vídeo orientando uma atividade:  

ATIVIDADE – BICHINHO DO SEU NOME 

Data de entrega: 19 de ago. Objetivo – estimular o reconhecimento do 

nome próprio, desenvolver coordenação motora fina e visual motora, 

imaginação e atenção sustentada e compartilhada. Materiais - Folhas A4, 

tesoura, giz de cera ou lápis para colorir. 

RESPOSTA: Pendente. 
 

19/08 Vídeo - Conhecendo as vogais. 
 
Data de entrega: 25 de ago.  
 
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; Promover momento de 
aprendizado entre família e usuário; Estimular coordenação motora fina e 
viso motora; Desenvolver atenção compartilhada. Materiais: computador, 
Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar 
o registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer 
o movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

21/08 ATENDIEMNTO ONLINE – QUESTIONÁRIO / OBJETIVOS – INVESTIGAR 
VIVENCIAS E PREFERENCIAS MUSICAISATUAIS. 
DESCRIÇÃO – FELIPE NÃO DEMONSTROU INTERESSE PELAS CANÇÕES QUE 
GOSTAVA ANTERIORMENTE, A PROPOSTA CONSISTE EM INVESTIGAR NOVAS 
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PREFERENCIAS AFIM DE TER SUBSÍDIO PARA TRABALHAR A INTERAÇÃO EM 
ATENDIMENTO.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

26/08 ATIVIDADE DE PEDAGOGIA PARA SERREALIZADA EM CASA - ATIVIDADE: 
Refletindo as vogais na parede. OBJETIVO:Conhecer as vogais; Desenvolver 
coordenação motora ampla; Estimular percepção de lateralidade; Estimular 
coordenação olho mão. Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico;fita durex larga;Caneta permanente ou 
canetinha preta. DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade 
confeccionando o recurso com rolinho de papel, fita durex e caneta 
permanente ou canetinha,após a confecção utilizaremos a lanterna do celular 
ou manual(comum) para refletir as vogais na parede. Importante que o 
adulto esteja mediando a execução da atividade, reforçando verbalmente o 
nome das vogais, incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras 
na parede, sempre respeitando a individualidade de cada aprendente .  
RESPOSTA: Pendente. 
 

28/08 Realizado dia 27/08 

Objetivos- Reestabelecer vinculo terapêutico. 

Descrição- Felipe se apresentou mais funcional na relação com o outro, 
fazendo uso da linguagem para comunicar-se. Tocou o teclado por 
pouco tempo, escolhe do a musica da casinha, porem apos esse período 
não houve mais nenhuma troca significativa, ja que Felipe recusou todas 
as demais atividades. Solicitava verbalmente que queria ir pra casa, e 
fala não para as atividades ofertadas, mesmo as que promoviam boas 
trocas e resultaram em ótimos resultados no ano anterior. Para os 
próximos atendimentos online e presenciais, a proposta é de investigar 
preferencias e gostos musicais e artísticas, afim de novamente encontrar 
meios de manter Felipe focado e engajado em atendimento. 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

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: Isabelli Pereira Lima 
Data Nascimento:  
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical  

Data  

07/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade 
ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 
recibo das atividades que são encaminhadas para serem realizadas 
em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 
atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período 
a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando 
iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 
melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi 
realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações 
de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

14/08 ORIENTAÇÕES A RESPEITO DA PLATAFORMA CLASSROOM 
RESPOSTA: Em execução. 
 

19/08 Vídeo - Conhecendo as vogais. 
 
  
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; Promover momento de 
aprendizado entre família e usuário; Estimular coordenação motora fina e 
viso motora; Desenvolver atenção compartilhada. Materiais: computador, 
Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar 
o registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer 
o movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

21/08 ATIVIDADE DE PEDAGOGIA PARA SERREALIZADA EM CASA - ATIVIDADE: 
Refletindo as vogais na parede. OBJETIVO:Conhecer as vogais; Desenvolver 
coordenação motora ampla; Estimular percepção de lateralidade; Estimular 
coordenação olho mão. Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico;fita durex larga;Caneta permanente ou 
canetinha preta. DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade 
confeccionando o recurso com rolinho de papel, fita durex e caneta 
permanente ou canetinha,após a confecção utilizaremos a lanterna do 
celular ou manual(comum) para refletir as vogais na parede. Importante 
que o adulto esteja mediando a execução da atividade, reforçando 
verbalmente o nome das vogais, incentivando que a criança olhe e faça o 
traçado das letras na parede, sempre respeitando a individualidade de cada 
aprendente .  
RESPOSTA: Pendente. 
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28/08 Isabelli- Primeiro atendimento. 

Objetivos- Primeiro contato como paciente. Objetivos – Investigar 

potencialidades e dificuldades a serem abordadas em atendimento e criar 

vínculo/ Materiais – instrumentos da sala de música / 

Descrição- A paciente se mostrou participativa, conhecia alguns 
instrumentos e aceitou as atividades propostas. Foi possível perceber 
uma dificuldade no contato ocular e uso geral do olhar, dificuldades em 
manter um foco atencional durante uma atividade e uma ecolalia 
imediata sutil. Foram perceptíveis déficits na imitação e planejamento 
motor. Não foi possível identificar a fundo a percepção a sons 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

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: Thales Miguel dos Santos Ávila Lopes 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical  
 

Data  

07/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade 
ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 
recibo das atividades que são encaminhadas para serem realizadas 
em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 
atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período 
a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando 
iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 
melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi 
realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações 
de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

14/08 Primeiro contato com a família por meio da nova plataforma. Foi enviado 

um vídeo orientando uma atividade:  

ATIVIDADE – BICHINHO DO SEU NOME 

Data de entrega: 19 de ago.  

Objetivo – estimular o reconhecimento do nome próprio, desenvolver 
coordenação motora fina e visual motora, imaginação e atenção 
sustentada e compartilhada. Materiais - Folhas A4, tesoura, giz de cera ou 
lápis para colorir. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

19/08 Vídeo - Conhecendo as vogais. 
 
Data de entrega: 25 de ago.  
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; Promover momento de 
aprendizado entre família e usuário; Estimular coordenação motora fina e 
viso motora; Desenvolver atenção compartilhada. Materiais: computador, 
Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar 
o registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer 
o movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: Pendente. 
 
 

21/08 REORIENTAÇÕES SOBRE ATIVIDADE E ENVIO NA PLATAFORMA CLASSROOM 
RESPOSTA: Em execução.
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26/08 ATIVIDADE DE PEDAGOGIA PARA SERREALIZADA EM CASA - ATIVIDADE: 
Refletindo as vogais na parede. OBJETIVO:Conhecer as vogais; Desenvolver 
coordenação motora ampla; Estimular percepção de lateralidade; Estimular 
coordenação olho mão. Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico;fita durex larga;Caneta permanente ou 
canetinha preta. DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade 
confeccionando o recurso com rolinho de papel, fita durex e caneta 
permanente ou canetinha,após a confecção utilizaremos a lanterna do 
celular ou manual(comum) para refletir as vogais na parede. Importante 
que o adulto esteja mediando a execução da atividade, reforçando 
verbalmente o nome das vogais, incentivando que a criança olhe e faça o 
traçado das letras na parede, sempre respeitando a individualidade de cada 
aprendente .  
RESPOSTA: Pendente. 
 

28/08 Atendimento presencial – Realizado dia 27/08 - Primeiro atendimento  

Objetivos- Primeiro contato como paciente. Objetivos – Investigar 

potencialidades e dificuldades a serem abordadas em atendimento e criar 

vínculo/ Materiais – instrumentos da sala de música / 

Descrição- O atendimento iniciou-se pelo lanche, Thales demonstrou 
um comportamento agitado e dificuldades de manter-se focado em sua 
alimentação, constantemente tendo impulsos de tocar o teclado. 
Apresentou uma fala infantilizada e um comportamento sutilmente 
inadequado. 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

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: Daniel Niclevisk de Oliveira Gonçalves  
Data de nascimento: 25/01/2006  
Mês: Junho/2020 
Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical  
 

Data  

07/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade 
ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 
recibo das atividades que são encaminhadas para serem realizadas 
em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 
atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período 
a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando 
iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 
melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi 
realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações 
de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

14/08 Primeiro contato com a família por meio da nova plataforma. Foi enviado 

um vídeo orientando uma atividade de artes: Teatro 

Data de entrega: 19 de ago. 12:00  

TEATRO - Objetivos: Promover a socialização e a interação. Buscar a 

participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem 

oral e corporal. Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, 

toalhas, caixas de papelão, som e luz. Etapas: Escolha do tema, Compor 

os personagens, Confeccionar o cenário, roupas, som e luz, Ensaios 

Apresentação online. 

RESPOSTA: Pendente. 
 

19/08 Noite temática 

Data de entrega: 25 de ago. 12:00  

Olá! Conforme combinado, segue mais um vídeo de atividade para 

estarem realizando. Qualquer dúvida perguntem! Contamos com vocês, 

então podem contar conosco. Um grande abraço e uma ótima semana. 

NOITE TEMÁTICA (Vídeo Educadora de Artes Maristela Imianowsky 

Kolaga) Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda 

a família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, 

artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para 

incrementar a idéia, você pode preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, 

sanduiche, comida típica) e escolher filmes, músicas ou danças de acordo 
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com o tema escolhido. Objetivos: Incentivar um momento de união e 

descontração para os participantes. Reconhecer a linguagem corporal 

como meio de interação social. Forma: Realizar brincadeira de papéis 

sociais. Filmem, tirem fotos ou escrevam um relato de como foi!  

RESPOSTA: Pendente. 
 

21/08 Atendimento Psicológico presencial  
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

26/08 ATIVIDADE PARA REALIZAREM CASA - Assistir um filme todos juntos, 
em família. De preferência à noite, para ficar mais escurinho e criar um clima 
de cinema ou, se for durante o dia vocês podem escurecer o ambiente com 
cortinas ou toalhas. Pode-se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa 
escolha um filme de sua preferência por vez, a cada dia, agradando assim a 
todos. Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir pipoca 
de acordo com os gostos pessoais. Vestir-se com uma roupa confortável, e 
depois do término do filme fazer uma roda de conversa. Cada um poderá 
expor a leitura e a mensagem deste filme. E se o final fosse diferente? Quais 
os sentimentos que transmitiu? Etc...  
RESPOSTA: Pendente. 
 

28/08 Daniel Niclevsky- abordando a plataforma classromm 

Materiais- computador e piano 

Descricao- a proposta foi de apresentar a plataforma por meio da qual 
as atividades estão sendo enviadas para que o contato terapeutico online 
seja mais efetivo. O paciente acessou e se comprometeu a responder às 
atividades enviadas 

RESPOSTA: Em execução. 

 

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 – AGOSTO/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: Agosto/2020 

Profissional: Professor de Educação física José Otávio F. Soares  

Data Atividade 
 

 
 
 
 

03/08 á 
07/08 

A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma 
nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma 
tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas 
para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. 
Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso 
a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 
realizando vídeo chamadas quando necessário. 
 

 
 

10/08 

Video Bichinho da Nome 

No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do 
“bichinho do seu nome”, com o objetivo de estimularmos o 
reconhecimento do nome próprio, desenvolver coordenação motora 
fina e Visio motora, imaginação e atenção sustentada e 
compartilhada. Para realizar essa proposta foi necessário utilizar 
como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir. 
Resposta Pendente 
 

17/08 Lanche terapêutico 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

 
 

19/08 

Video:Conhecendo as vogais.  
Objetivo:Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover  momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora; 
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Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: computador,Tablet ou celular para acessar o link da 
música e canetinha. 
Desenvolvimento:Acessar o link da música que segue em 
anexo;realizar o registro das letras vogais com a canetinha em cada 
dedo da mão; fazer o movimento dos dedos,conforme comando da 
música. 
 Resposta Pendente 
 

 
 
 
 
 

24/08 

 
Brincadeira Quente / Frio 
Objetivos: Achar o objeto escondido, despertando o interesse e 
atenção. 
 
Aprendizagem com a brincadeira: Algumas noções de 
deslocamento como, direita, esquerda, pra frente, pra trás, bem como 
entender a importância da participação do outro nesse processo 
(socialização).  
Resposta Pendente 
 

 
 
 
 

26/08 

ATIVIDADE: Refletindo as vogais na parede 
OBJETIVO: Conhecer as vogais; Desenvolver coordenação motora 
ampla; Estimular percepção de lateralidade; Estimular coordenação 
olho mão. Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico, fita durex larga, Caneta 
permanente ou canetinha preta. DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos 
a atividade confeccionando o recurso com rolinho de papel, fita durex 
e caneta permanente ou canetinha, após a confecção utilizaremos a 
lanterna do celular ou manual(comum) para refletir as vogais na 
parede. Importante que o adulto esteja mediando a execução da 
atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, incentivando 
que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, sempre 
respeitando a individualidade de cada aprendente. 
Resposta Pendente 
 

Objetivos 
 

Desenvolver o interesse pelos jogos 
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Relatório Mensal 
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Data Nascimento: 17/07/2014 – 6 anos 

Mês: Agosto /2020 

Profissional: Professor de Educação física José Otávio F. Soares  

Data Atividade 
  
 
 
 

03/08 á 
07/08 

A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma 
nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma 
tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas 
para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. 
Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso 
a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 
realizando vídeo chamadas quando necessário. 
Resposta: Atividade realizada. 
 

 
 
 

10/08 

Dança da Formiguinha 

OBJETIVOS: Identificar as partes do corpo humano; Desenvolver 
autonomia: Desenvolver a coordenação motora ampla. 
MATERIAL/ESTRATÉGIAS: Notebook ou celular para acessar o 
link da música. Caixa de ovo, tinta guache preta, pincel, canudo 
flexível e cola quente ou cola resistente. DESENVOLVIMENTO: 
Iremos construir a nossa formiguinha e junto com ela dançar a 
música "Fui no Mercado". 

Resposta: Atividade realizada. 
 

17/08 ATENDIMENTO PRESENCIAL – Não compareceu. 
 

19/08 Vídeo: Projetando a dona aranha 
OBJETIVOS: desenvolver habilidades artísticas, desenvolver a 
coordenação motora fina, criatividade, imaginação; promover a 
interação; explorar e reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
 MATERIAL/ESTRATÉGIA: Um rolo de papel higiênico, fita larga 
adesiva, canetinha, uma lanterna (pode ser a lanterna do celular) e 
um ambiente bem escuro. 
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ATIVIDADE: primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar 
uma das partes abertas com a fita larga adesiva e após desenhar 
com a canetinha a dona aranha na fita. Logo após, apagar a luz do 
ambiente, deixar bem escurinho, acessar a música da dona aranha 
que está no link enviado junto, e agora utilizaremos a lanterna para 
projetar a dona aranha na parede e agora é só se divertir com a 
música e a dona aranha. 
Resposta: Atividade realizada. 
 

 
 
 

24/08 

Atividade - Sou um Extraterrestre 
Objetivos: Aumentar o vocabulário; Aprimorar a narrativa oral 
(desenvolver Diálogos narrativos mais complexos); Estimular 
imaginação e a criatividade; Trabalhar emoções, sentimentos e o 
simbólico; Coordenação motora. 
Materiais: Máscara do Extraterreste e Lupa do Explorador. 
Resposta: Atividade realizada. 
 
 

 
 
 
 

26/08 

ATIVIDADE: Refletindo as vogais na parede 
OBJETIVO: Conhecer as vogais; Desenvolver coordenação motora 
ampla; Estimular percepção de lateralidade; Estimular coordenação 
olho mão. Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico, fita durex larga, Caneta 
permanente ou canetinha preta. DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos 
a atividade confeccionando o recurso com rolinho de papel, fita durex 
e caneta permanente ou canetinha, após a confecção utilizaremos a 
lanterna do celular ou manual(comum) para refletir as vogais na 
parede. Importante que o adulto esteja mediando a execução da 
atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, incentivando 
que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, sempre 
respeitando a individualidade de cada aprendente. 
Resposta: Atividade realizada. 
 
 

 
 

Objetivos 
 

Desenvolver o interesse pelos jogos 
Desenvolver a coordenação motora 
Trabalhar a socialização 
Melhorar o contato verbal 
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Associação de Pais e Amigos do Autista 
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Relatório Mensal 
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Data Nascimento: 01/08/2014 – 5 anos 

Mês: Agosto /2020 

Profissional: Professor de Educação física José Otávio F. Soares  

Data Atividade 
 
 
 
 

03/08 á 
07/08 

A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma 
nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma 
tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas 
para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. 
Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso 
a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 
realizando vídeo chamadas quando necessário. 
 

 
 
 
 

10/08 

Dança da Formiguinha 

Objetivos: Identificar as partes do corpo humano; Desenvolver 
autonomia: Desenvolver a coordenação motora ampla. 
Material/estratégias: Notebook ou celular para acessar o link da 
música. Caixa de ovo, tinta guache preta, pincel, canudo flexível e 
cola quente ou cola resistente. DESENVOLVIMENTO: Iremos 
construir a nossa formiguinha e junto com ela dançar a música 
"Fui no Mercado". 

 Resposta Pendente 

 
 
 
 

17/08 

Retorno das atividades 
 
Alongamento corporal, Circuito, Futebol 
Objetivos: Breve alongamento corporal com intuito de que o usuário 
se concentre nas próximas atividades. Objetivo do circuito e futebol 
é aprimorar sua habilidade no jogo de futebol e coordenação 
motora. Sempre buscando um contato verbal para que seja 
trabalhado a socialização também. 
Materiais: Bola de futebol, cones, arcos, corda. 
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ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

 
 
 
 
 
 
 

19/08 

 
 
Vídeo: Projetando a dona aranha 
OBJETIVOS: desenvolver habilidades artísticas, desenvolver a 
coordenação motora fina, criatividade, imaginação; promover a 
interação; explorar e reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
 MATERIAL/ESTRATÉGIA: Um rolo de papel higiênico, fita larga 
adesiva, canetinha, uma lanterna( pode ser a lanterna do celular) e 
um ambiente bem escuro. 
 
ATIVIDADE: primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar 
uma das partes abertas com a fita larga adesiva e após desenhar 
com a canetinha a dona aranha na fita. Logo após, apagar a luz do 
ambiente, deixar bem escurinho, acessar a música da dona aranha 
que está no link enviado junto, e agora utilizaremos a lanterna para 
projetar a dona aranha na parede e agora é só se divertir com a 
música e a dona aranha. 
Resposta: Atividade realizada. 
 

 
 
 
 
 
 

24/08 

Atividade – PENSE ANTES DE FALAR 
Material – Quadro de figuras “Pense antes de falar” 
 
Como fazer? 
• Explicar para a criança: “Vamos fazer um jogo, eu vou apontando 
para as figuras e você fala o nome de cada uma que eu mostrar, 
mas quando aparecer a ESTRELA você não pode falar NADA e 
deverá aguardar a próxima”; • Vá apontando para as figuras e 
quando aparecer a estrela e a criança falar, lembre ela de que não 
pode falar “ESTRELA”. 
• Permita que seja um momento divertido, e que ao final ela faça 
com você também. 
Resposta: Atividade realizada. 
 

 
 
 
 

26/08 

ATIVIDADE: Refletindo as vogais na parede 
OBJETIVO: Conhecer as vogais; Desenvolver coordenação motora 
ampla; Estimular percepção de lateralidade; Estimular coordenação 
olho mão. Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico, fita durex larga, Caneta 
permanente ou canetinha preta. DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos 
a atividade confeccionando o recurso com rolinho de papel, fita durex 
e caneta permanente ou canetinha, após a confecção utilizaremos a 
lanterna do celular ou manual(comum) para refletir as vogais na 
parede. Importante que o adulto esteja mediando a execução da 
atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, incentivando 
que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, sempre 
respeitando a individualidade de cada aprendente. 
Resposta: Atividade realizada. 
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Objetivos 

 

Aprimorar a habilidade nos jogos 
Desenvolver a coordenação motora 
Trabalhar a Socialização 
Melhorar o contato verbal 
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Data Atividade 
 
 
 
 

03/08 á 
07/08 

A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma 
nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma 
tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas 
para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. 
Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso 
a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 
realizando vídeo chamadas quando necessário. 
 

 
 
 
 

10/08 

Dança da Formiguinha 

OBJETIVOS: Identificar as partes do corpo humano; Desenvolver 
autonomia: Desenvolver a coordenação motora ampla. 
MATERIAL/ESTRATÉGIAS: Notebook ou celular para acessar o 
link da música. Caixa de ovo, tinta guache preta, pincel, canudo 
flexível e cola quente ou cola resistente. DESENVOLVIMENTO: 
Iremos construir a nossa formiguinha e junto com ela dançar a 
música "Fui no Mercado". 

Resposta Pendente 
 

 
 

17/08 

Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas 
entre os dias 10 a 14 de Agosto, também foram realizados 
atendimentos via plataforma para auxiliar nas alterações de envio e 
resolução das atividades. 
Resposta: Em execução. 
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24/08 

1º atendimento presencial 
Conversa para conhecer um pouco o usuário, breve alongamento 
corporal, recreacção com bolas de tênis. 
Objetivos: Conhecer o paciente com uma conversa curta e 
perceber o comportamento corporal dele diante das brincadeiras 
propostas. 
Materiais: Bolas de tênis, Bola o borracha 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

 
Objetivos 

Desenvolver o interesse pelos jogos 
Desenvolver a coordenação motora 
Trabalhar a socialização 
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03/08 á 
07/08 

A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma 
nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma 
tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas 
para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. 
Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso 
a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 
realizando vídeo chamadas quando necessário. 
 

 
 
 

13/08 

Video Bichinho da Nome 

No dia de hoje, foi enviado um vídeo, referente a construção do “bichinho 
do seu nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome 
próprio, desenvolver coordenação motora fina e Visio motora, imaginação 
e atenção sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi 
necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis 
para colorir. 
Resposta Pendente 
 

 
17/07 

Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas 
entre os dias 10 a 14 de Agosto, também foram realizados 
atendimentos via plataforma para auxiliar nas alterações de envio e 
resolução das atividades. 
Resposta: Em execução. 
 

 
 
 
 
 

19/08 

Video: Conhecendo as vogais.  
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção compartilhada.  
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Materiais: computador Tablet ou celular para acessar o link da 
música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; 
realizar o registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo 
da mão; fazer o movimento dos dedos conforme comando da 
música. 
 Resposta Pendente 
 

 
24/08 

 
ATENDIMENTO PRESENCIAL - Não compareceu  
 

 
 
 
 

26/08 

ATIVIDADE: Refletindo as vogais na parede 
OBJETIVO: Conhecer as vogais; Desenvolver coordenação motora ampla; 
Estimular percepção de lateralidade; Estimular coordenação olho mão. 
Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. MATERIAIS: Rolo de 
papel Higiênico, fita durex larga, Caneta permanente ou canetinha preta. 
DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso 
com rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha, após a 
confecção utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para 
refletir as vogais na parede. Importante que o adulto esteja mediando a 
execução da atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, 
incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, 
sempre respeitando a individualidade de cada aprendente. 
Resposta Pendente 
 
 

 
 

Objetivos 
 

Desenvolver o interesse pelos jogos 
Desenvolver a coordenação motora 
Trabalhar a socialização 
Melhorar o contato verbal 
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03/08 á 
07/08 

A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma 
nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma 
tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas 
para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. 
Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso 
a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 
realizando vídeo chamadas quando necessário. 
 

 
 

10/08 

Video Bichinho da Nome 

No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho 
do seu nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome 
próprio, desenvolver coordenação motora fina e Visio motora, imaginação 
e atenção sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi 
necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis 
para colorir.  
Resposta: Atividade realizada. 

 
 

17/08 
Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas 
entre os dias 10 a 14 de Agosto, também foram realizados 
atendimentos via plataforma para auxiliar nas alterações de envio e 
resolução das atividades. 
Resposta: Em execução. 
 
 

 
 
 
 

Video Conhecendo as vogais.  
Objetivo:Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover  momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora; 
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19/08 

Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: computador,Tablet ou celular para acessar o link da 
música e canetinha. 
Desenvolvimento:Acessar o link da música que segue em 
anexo;realizar o registro das letras vogais com a canetinha em cada 
dedo da mão; fazer o movimento dos dedos,conforme comando da 
música. 
Resposta: Atividade realizada. 
 

24/08 ATENDIMENTO PRESENCIAL - Não compareceu  
 

 
 
 
 

26/08 

 
ATIVIDADE: Refletindo as vogais na parede 
OBJETIVO: Conhecer as vogais; Desenvolver coordenação motora 
ampla; Estimular percepção de lateralidade; Estimular coordenação 
olho mão. Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico, fita durex larga, Caneta 
permanente ou canetinha preta. DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos 
a atividade confeccionando o recurso com rolinho de papel, fita durex 
e caneta permanente ou canetinha, após a confecção utilizaremos a 
lanterna do celular ou manual(comum) para refletir as vogais na 
parede. Importante que o adulto esteja mediando a execução da 
atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, incentivando 
que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, sempre 
respeitando a individualidade de cada aprendente. 
Resposta: Atividade realizada. 
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03/08 á 
07/08 

A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma 
nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma 
tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas 
para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. 
Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso 
a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 
realizando vídeo chamadas quando necessário. 
 

 
 
 

13/08 

Teatro 
Objetivos: - Promover a socialização e a interação. - Buscar a 
participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da 
linguagem oral e corporal. Materiais: Roupas, adereços, 
maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de papelão, som e luz. 
Etapas: Escolha do tema; Compor os personagens; Confeccionar 
o cenário, roupas, som e luz; Ensaios e Apresentação online. 
Resposta Pendente 
 

 
 

19/08 

Vídeo NOITE TEMÁTICA 
Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a 
família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de 
máscaras, artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, 
etc... E para incrementar a idéia, você pode preparar pratos 
temáticos (pipoca, pizza, sanduiche, comida típica) e escolher 
filmes, músicas ou danças de acordo com o tema escolhido. 
Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para 
os participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de 
interação social.  

Resposta Pendente 
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24/08 

Alongamento corporal com objetivo de preparação para os 
próximas atividades. 
Vôlei, Circuito motor 
Objetivos de aprimorar habilidades manuais com os jogos de bola, 
socialização, coordenação motora e comunicação verbal. 
Materiais: Bola de vôlei, cones, arcos 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

 
 
 
 

26/08 

 
Assistir um filme todos juntos, em família.  
De preferência à noite, para ficar mais escurinho e criar um clima de 
cinema ou, se for durante o dia vocês podem escurecer o ambiente 
com cortinas ou toalhas. Pode-se fazer um rodízio para que cada 
pessoa da casa escolha um filme de sua preferência por vez, a cada 
dia, agradando assim a todos. Durante a sessão de cinema em casa 
pode-se estourar e servir pipoca de acordo com os gostos pessoais. 
Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do término do filme 
fazer uma roda de conversa. Cada um poderá expor a leitura e a 
mensagem deste filme. E se o final fosse diferente? Quais os 
sentimentos que transmitiu? Etc... 
Resposta Pendente 
 

 
Objetivos 

 

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: Agosto /2020 

Profissional: Professor de Educação física José Otávio F. Soares  

Data Atividade 
 
 
 
 

03/08 á 
07/08 

A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma 
nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma 
tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas 
para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. 
Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso 
a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 
realizando vídeo chamadas quando necessário. 
 

 
 
 

10/08 

Teatro 
Objetivos: - Promover a socialização e a interação. - Buscar a 
participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da 
linguagem oral e corporal. Materiais: Roupas, adereços, 
maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de papelão, som e luz. 
Etapas: Escolha do tema; Compor os personagens; Confeccionar 
o cenário, roupas, som e luz; Ensaios e Apresentação online. 
Resposta: Atividade realizada. 
 

 
 
 

17/08 

Alongamento corporal com objetivo de preparação para os 
próximas atividades. 
Basquete, Futebol 
Objetivos de aprimorar habilidades com os jogos de bola, 
socialização, coordenação motora e comunicação verbal. 
Materiais: Bola de futebol bola de basquete, cones, arcos. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

 
 
 
 

19/08 

Vídeo NOITE TEMÁTICA 
Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a 
família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de 
máscaras, artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, 
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etc... E para incrementar a idéia, você pode preparar pratos 
temáticos (pipoca, pizza, sanduiche, comida típica) e escolher 
filmes, músicas ou danças de acordo com o tema escolhido. 
Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para 
os participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de 
interação social.  

Forma: Realizar brincadeira de papéis sociais. 
 Resposta Pendente 
 

 
 
 

24/08 

Vídeo Circuito Motor 
Objetivo: Incrementar a quantidade de atividade física, 
Coordenação motora, fortalecer e estabilizar o quadril. 
Materiais: Cadeira, Bola, Colchonete (cobertor, para deitar) 
Resposta: Atividade realizada. 
 

 
 
 
 

26/08 

 
Assistir um filme todos juntos, em família.  
De preferência à noite, para ficar mais escurinho e criar um clima de 
cinema ou, se for durante o dia vocês podem escurecer o ambiente 
com cortinas ou toalhas. Pode-se fazer um rodízio para que cada 
pessoa da casa escolha um filme de sua preferência por vez, a cada 
dia, agradando assim a todos. Durante a sessão de cinema em casa 
pode-se estourar e servir pipoca de acordo com os gostos pessoais. 
Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do término do filme 
fazer uma roda de conversa. Cada um poderá expor a leitura e a 
mensagem deste filme. E se o final fosse diferente? Quais os 
sentimentos que transmitiu? Etc... 
Resposta: Atividade realizada. 
 

 
Objetivos 

 

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: Bernardo Rey Portinoi 

Data Nascimento: 08/03/2006 – 14 anos 

Mês: Agosto /2020 

Profissional: Professor de Educação física José Otávio F. Soares  

Data Atividade 
 
 
 
 
 

03/08 á 
07/08 

A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma 
nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma 
tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas 
para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. 
Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso 
a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 
realizando vídeo chamadas quando necessário. 
 

 
 

11/08 

Video Bichinho da Nome 

No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do 
“bichinho do seu nome”, com o objetivo de estimularmos o 
reconhecimento do nome próprio, desenvolver coordenação motora 
fina e Visio motora, imaginação e atenção sustentada e 
compartilhada. Para realizar essa proposta foi necessário utilizar 
como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir. 
Resposta Pendente 
 

 
18/08 

Breve conversa sobre as atividades realizadas em casa. 
Jogos de mesa (dama e memória) com Objetivos: Socialização, 
memória, agilidade de pensamento. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

 
 
 

19/08 

Vídeo: Conhecendo as vogais.  
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover  momento de aprendizado entre família e usuário; Estimular 
coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver atenção 
compartilhada.  
Materiais: computador,Tablet ou celular para acessar o link da 
música e canetinha. 
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Desenvolvimento: realizar o registro das letras vogais com a 
canetinha em cada dedo da mão; fazer o movimento dos 
dedos,conforme comando da música. 
Resposta Pendente 
 

 
 
 

25/08 

 
 
Sendo “Youtuber” por 1 dia 
 
Objetivos: Aumentar o vocabulário; Aprimorar a organização do 
sistema fonológico (trocas na fala); Estimular memória de longo 
prazo e Trabalhar as memórias afetivas. 
Resposta Pendente 
 

 
Objetivos 

 

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: Andriel Henrique Cremonte Nantes 

Data Nascimento: 21/02/2015 – 5 anos 

Mês: Agosto /2020 

Profissional: Professor de Educação física José Otávio F. Soares  

Data Atividade 
 
 
 
 

03/08 á 
07/08 

A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma 
nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma 
tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas 
para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. 
Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso 
a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 
realizando vídeo chamadas quando necessário. 
 

 
 

11/08 

Video Bichinho da Nome 

No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do 
“bichinho do seu nome”, com o objetivo de estimularmos o 
reconhecimento do nome próprio, desenvolver coordenação motora 
fina e Visio motora, imaginação e atenção sustentada e 
compartilhada. Para realizar essa proposta foi necessário utilizar 
como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir. 
Resposta Pendente 
 

18/08 Retorno as atividades 
Recreação com bolas e blocos de montagem, pouca interação 
Objetivo 
Material/estratégias 
Bola de tênis, bola de ping pong, bola de borracha.Teve pouco 
interesse Como desenvolver a atividade, se for aqui, colocar se 
conseguiu ou não fazer. (Resultados) 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

 
 
 

Projetando a dona aranha. 

341 / 1118



 
 
 
 
 

José Otavio Fonseca Soares 
Educador Físico AMA Litoral-SC 

 
 

 
19/08 

OBJETIVOS: desenvolver habilidades artísticas, desenvolver a 
coordenação motora fina, criatividade, imaginação; promover a 
interação; explorar e reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
 MATERIAL/ESTRATÉGIA: Um rolo de papel higiênico, fita larga 
adesiva, canetinha, uma lanterna (pode ser a lanterna do celular) e 
um ambiente bem escuro. 
 
ATIVIDADE: primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar 
uma das partes abertas com a fita larga adesiva e após desenhar 
com a canetinha a dona aranha na fita. Logo após, apagar a luz do 
ambiente, deixar bem escurinho, acessar a música da dona aranha 
que está no link enviado junto, e agora utilizaremos a lanterna para 
projetar a dona aranha na parede e agora é só se divertir com a 
música e a dona aranha. 
Resposta Pendente 
 

 
 

25/08 

Projeto 10 minutos para se desenvolver brincando  
 
A ideia principal é criar uma cultura onde a família parasse, ao 
menos 10 minutos diariamente, para brincar juntamente com sua 
criança. No decorrer das próximas semana enviaremos sugestões 
de brincadeiras para serem realizadas em casa. 
Resposta Pendente 
 

 
 
 

26/08 

Vídeo: O jacaré foi passear lá na lagoa. 
 
Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora 
fina; criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e 
reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
 
Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta guache verde e  
vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. 
 
Atividade: junto com o vídeo da atividade foi enviado um passo a 
passo de como confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos 
a música: “o jacaré foi passear lá na lagoa”. 
Resposta Pendente 
 

 
Objetivos 

 

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: Sofia Taborda do Amaral 

Data Nascimento: 22/10/2009 –10 anos 

Mês: Agosto /2020 

Profissional: Professor de Educação física José Otávio F. Soares  

Data Atividade 
 
 
 
 

03/08 á 
07/08 

A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma 
nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma 
tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas 
para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. 
Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso 
a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 
realizando vídeo chamadas quando necessário. 
 

 
 

11/08 

Video Bichinho da Nome 

No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do 
“bichinho do seu nome”, com o objetivo de estimularmos o 
reconhecimento do nome próprio, desenvolver coordenação motora 
fina e Visio motora, imaginação e atenção sustentada e 
compartilhada. Para realizar essa proposta foi necessário utilizar 
como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir. 
Resposta: Atividade realizada. 
 

18/08 Optou por não fazer atendimento presencial. 
Enviado atividade pela plataforma. 
 
EXERCÍCIO DE PERCEPÇÃO RITMICA DO MOVIMENTO 
DESCRIÇÃO DO EXERCÍCIO 
Ensinar Sofia uma sequência de passos simples seguindo o ritmo de 
uma música (ensinar passos de dança simples, ex. dois passos pra 
um lado, dois para o outro. Ou qualquer outro passo e gestos 
simples). A música pode ser escolhida livremente conforme a cultura 
familiar. Um adulto deve estar junto mostrando e incentivando a 
realização. Pode ser que Sofia custe um pouco a “pegar” o 
exercício. Portanto deverá ser realizado de forma constante durante 
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a semana até que consiga realizar de forma satisfatória. E conforme 
ela for conseguindo realizar, pode-se ir aumentando o grau de 
complexidade dos movimentos.  
Resposta: Atividade realizada. 
 

 
 
 
 

19/08 

 
 
Video:Conhecendo as vogais.  
 
Objetivo:Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover  momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: computador,Tablet ou celular para acessar o link da 
música e canetinha. 
Desenvolvimento:Acessar o link da música que segue em 
anexo;realizar o registro das letras vogais com a canetinha em cada 
dedo da mão; fazer o movimento dos dedos,conforme comando da 
música. 
Resposta: Atividade realizada. 
 

 
 
 

25/08 

Vídeo de Imitação motora 
 
O objetivo da criação de um vídeo é para que Sofia assista um vídeo 
de seu gosto musical na internet e imite os gestos, se movimente se 
forma parecida, assim estimulando a coordenação motora e 
consciência corporal a partir da percepção viso motora. 
Resposta: Atividade realizada. 
 

 
 
 
 

26/08 

ATIVIDADE: Refletindo as vogais na parede 
OBJETIVO: Conhecer as vogais; Desenvolver coordenação motora 
ampla; Estimular percepção de lateralidade; Estimular coordenação 
olho mão. Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico, fita durex larga, Caneta 
permanente ou canetinha preta. DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos 
a atividade confeccionando o recurso com rolinho de papel, fita durex 
e caneta permanente ou canetinha, após a confecção utilizaremos a 
lanterna do celular ou manual(comum) para refletir as vogais na 
parede. Importante que o adulto esteja mediando a execução da 
atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, incentivando 
que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, sempre 
respeitando a individualidade de cada aprendente. 
Resposta: Atividade realizada. 
 

 
Objetivos 

 

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: Amora Cecília Veit da Silva 

 Data Nascimento: 02/12/2016 – 3 anos 

Mês: Agosto /2020 

Profissional: Professor de Educação física José Otávio F. Soares  

Data Atividade 
 
 
 

03/08 á 
07/08 

A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma 
nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma 
tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas 
para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. 
Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso 
a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 
realizando vídeo chamadas quando necessário. 
 

 
 

11/08 

Dança da Formiguinha 

OBJETIVOS: Identificar as partes do corpo humano; Desenvolver 
autonomia: Desenvolver a coordenação motora ampla. 
MATERIAL/ESTRATÉGIAS: Notebook ou celular para acessar o 
link da música. Caixa de ovo, tinta guache preta, pincel, canudo 
flexível e cola quente ou cola resistente. DESENVOLVIMENTO: 
Iremos construir a nossa formiguinha e junto com ela dançar a 
música "Fui no Mercado".  

Resposta: Atividade realizada. 

 
 
 
 
 

18/08 

 
Resgate dos objetos 
Objetivo: Melhorar a concentração e coordenação motora. 
Materiais: 
Linhas ou corda 
Bola (se não tiver em casa, pode construir uma com meias ou papel) 
Três objetos, brinquedos ou acessórios que a criança identifique 
como sendo seus. (Pode ser aqueles de maior interesse. Ex: boneco, 
bloco de encaixe, carrinho). 
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Resposta: Atividade realizada. 
 

 
 
 

19/08 

Vídeo: Projetando a dona aranha 
Objetivos: desenvolver habilidades artísticas, desenvolver a 
coordenação motora fina, criatividade, imaginação; promover a 
interação; explorar e reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
 MATERIAL/ESTRATÉGIA: Um rolo de papel higiênico, fita larga 
adesiva, canetinha, uma lanterna( pode ser a lanterna do celular) e 
um ambiente bem escuro. 
 
ATIVIDADE: primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar 
uma das partes abertas com a fita larga adesiva e após desenhar 
com a canetinha a dona aranha na fita. Logo após, apagar a luz do 
ambiente, deixar bem escurinho, acessar a música da dona aranha 
que está no link enviado junto, e agora utilizaremos a lanterna para 
projetar a dona aranha na parede e agora é só se divertir com a 
música e a dona aranha. 
Resposta Pendente 
 

25/08 ATENDIMENTO PRESENCIAL - Não compareceu  
 

 
 
 

26/08 

Vídeo: O jacaré foi passear lá na lagoa. 
 
Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora 
fina; criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e 
reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
 
Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta guache verde e  
vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. 
 
Atividade: junto com o vídeo da atividade foi enviado um passo a 
passo de como confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos 
a música: “o jacaré foi passear lá na lagoa”. 
Resposta Pendente 
 

Objetivos 
 

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: Emanuel Gonçalves Buzzo 

Data Nascimento: 03/02/2012 – 8 anos 

Mês: Agosto /2020 

Profissional: Professor de Educação física José Otávio F. Soares  

Data Atividade 
 
 
 
 
 

03/08 á 
07/08 

 
A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma 
nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma 
tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas 
para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. 
Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso 
a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 
realizando vídeo chamadas quando necessário. 
 

 
 
 
 

11/08 

 
Teatro 
Objetivos: - Promover a socialização e a interação. - Buscar a 
participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da 
linguagem oral e corporal. Materiais: Roupas, adereços, 
maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de papelão, som e luz. 
Etapas: Escolha do tema; Compor os personagens; Confeccionar 
o cenário, roupas, som e luz; Ensaios e Apresentação online. 
Resposta: Atividade realizada. 
 

 
 

18/08 

 
Alongamento 
Jogos de tabuleiro – Jenga / Memória 
Objetivo: Obter consciência corporal e consciência espacial, 
Socializar, Conhecer novos jogos 
Material: Jogo da memória, Jogo da Jenga (pedras de madeira) 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

 
 
 

 
Vídeo NOITE TEMÁTICA 
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José Otavio Fonseca Soares 
Educador Físico AMA Litoral-SC 

 
 

 
19/08 

Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a 
família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de 
máscaras, artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, 
etc... E para incrementar a idéia, você pode preparar pratos 
temáticos (pipoca, pizza, sanduiche, comida típica) e escolher 
filmes, músicas ou danças de acordo com o tema escolhido. 
Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para 
os participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de 
interação social.  
Forma: Realizar brincadeira de papéis sociais. 
Resposta: Atividade realizada. 
 

 
 
 

25/08 

 
Circuito motor - Em busca da atividade física 
 
A proposta é desenvolver um circuito motor a fim de incentivar o 
aumento no nível de atividade física e também aprimorar o 
reportório motor do usuário. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
  

 
 
 
 
 
 
 

26/08 

 
Sessão de cinema 
Assistir um filme todos juntos, em família.  
De preferência à noite, para ficar mais escurinho e criar um clima de 
cinema ou, se for durante o dia vocês podem escurecer o ambiente 
com cortinas ou toalhas. Pode-se fazer um rodízio para que cada 
pessoa da casa escolha um filme de sua preferência por vez, a cada 
dia, agradando assim a todos. Durante a sessão de cinema em casa 
pode-se estourar e servir pipoca de acordo com os gostos pessoais. 
Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do término do filme 
fazer uma roda de conversa. Cada um poderá expor a leitura e a 
mensagem deste filme. E se o final fosse diferente? Quais os 
sentimentos que transmitiu? Etc... 
Resposta: Atividade realizada. 
 

 
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 – 3 anos 

Mês: Agosto /2020 

Profissional: Professor de Educação física José Otávio F. Soares  

Data Atividade 
 
 
 
 
 

03/08 á 
07/08 

 
A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma 
nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma 
tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas 
para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. 
Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso 
a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 
realizando vídeo chamadas quando necessário. 
 

 
 
 

11/08 

Dança da Formiguinha 

OBJETIVOS: Identificar as partes do corpo humano; Desenvolver 
autonomia: Desenvolver a coordenação motora ampla. 
MATERIAL/ESTRATÉGIAS: Notebook ou celular para acessar o 
link da música. Caixa de ovo, tinta guache preta, pincel, canudo 
flexível e cola quente ou cola resistente. DESENVOLVIMENTO: 
Iremos construir a nossa formiguinha e junto com ela dançar a 
música "Fui no Mercado". 

Resposta Pendente 
 

 
 

18/08 

 
Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas 
entre os dias 10 a 14 de Agosto, também foram realizados 
atendimentos via plataforma para auxiliar nas alterações de envio e 
resolução das atividades. 
Resposta: Em execução. 
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José Otavio Fonseca Soares 
Educador Físico AMA Litoral-SC 

 
 

 
 
 
 

19/08 

 
Dança da Formiguinha 
Objetivos: Identificar as partes do corpo humano; Desenvolver 
autonomia: Desenvolver a coordenação motora ampla. 
Material/estratégias: Notebook ou celular para acessar o link da 
música. Caixa de ovo, tinta guache preta, pincel, canudo flexível e 
cola quente ou cola resistente. DESENVOLVIMENTO: Iremos 
construir a nossa formiguinha e junto com ela dançar a música "Fui 
no Mercado". 
Resposta Pendente 
 

 
 
 

25/08 

 
Recreação com bolas e cones, pouca interação 
Objetivo: Coordenação motora, interação social 
Material/estratégias: 
Bola de tênis, bola de ping pong, bola de borracha. Teve pouco 
interesse 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
  

 
 
 
 
 

26/08 

 
Vídeo: O jacaré foi passear lá na lagoa. 
 
Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora 
fina; criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e 
reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
 
Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta guache verde e  
vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. 
 
Atividade: junto com o vídeo da atividade foi enviado um passo a 
passo de como confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos 
a música: “o jacaré foi passear lá na lagoa”. 
Resposta Pendente 
 

 
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 – 4 anos 

Mês: Agosto /2020 

Profissional: Professor de Educação Física José Otávio F. Soares  

Data Atividade 
 
 
 
 

03/08 á 
07/08 

 
A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma 
nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma 
tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas 
para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. 
Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso 
a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 
realizando vídeo chamadas quando necessário. 
 

 
 
 
 

11/08 

Dança da Formiguinha 

Objetivos: Identificar as partes do corpo humano; Desenvolver 
autonomia: Desenvolver a coordenação motora ampla. 
Material/estratégias: Notebook ou celular para acessar o link da 
música. Caixa de ovo, tinta guache preta, pincel, canudo flexível e 
cola quente ou cola resistente. DESENVOLVIMENTO: Iremos 
construir a nossa formiguinha e junto com ela dançar a música 
"Fui no Mercado". 

 Resposta Pendente 

 
 

18/08 
Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas 
entre os dias 10 a 14 de Agosto, também foram realizados 
atendimentos via plataforma para auxiliar nas alterações de envio e 
resolução das atividades. 
Resposta: Em execução. 
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José Otavio Fonseca Soares 
Educador Físico AMA Litoral-SC 

 
 

 
 
 

19/08 

 
Vídeo: Projetando a dona aranha 
Objetivos: desenvolver habilidades artísticas, desenvolver a 
coordenação motora fina, criatividade, imaginação; promover a 
interação; explorar e reconhecer diferentes movimentos 
gestuais. 
 Material/estratégia: Um rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, 
canetinha, uma lanterna (pode ser a lanterna do celular) e um 
ambiente bem escuro. 
ATIVIDADE: primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar 
uma das partes abertas com a fita larga adesiva e após desenhar 
com a canetinha a dona aranha na fita. Logo após, apagar a luz do 
ambiente, deixar bem escurinho, acessar a música da dona aranha 
que está no link enviado junto, e agora utilizaremos a lanterna para 
projetar a dona aranha na parede e agora é só se divertir com a 
música e a dona aranha. 
Resposta Pendente 
 

 
 
 

26/08 

Vídeo: O jacaré foi passear lá na lagoa. 
 
Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora 
fina; criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e 
reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
 
Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta guache verde e  
vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. 
 
Atividade: junto com o vídeo da atividade foi enviado um passo a 
passo de como confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos 
a música: “o jacaré foi passear lá na lagoa”. 
Resposta Pendente 
 

 
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: Antônio Miguel de Paula 

Data Nascimento: 28/06/2017 – 2 anos 

Mês: Agosto /2020 

Profissional: Professor de Educação física José Otávio F. Soares  

Data Atividade 
 
 
 
 

03/08 á 
07/08 

 
A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma 
nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma 
tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas 
para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. 
Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso 
a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 
realizando vídeo chamadas quando necessário. 
 

 
 

11/08 

Dança da Formiguinha 

Objetivos: Identificar as partes do corpo humano; Desenvolver 
autonomia: Desenvolver a coordenação motora ampla. 
Material/estratégias: Notebook ou celular para acessar o link da 
música. Caixa de ovo, tinta guache preta, pincel, canudo flexível e 
cola quente ou cola resistente. 

 Desenvolvimento: Iremos construir a nossa formiguinha e junto 
com ela dançar a música "Fui no Mercado". 

Resposta: Atividade realizada. 
 

 
 
 

18/08 

 
Resgate dos objetos 
Objetivo: Melhorar a concentração e coordenação motora. 
Materiais: 
Linhas ou corda 
Bola (se não tiver em casa, pode construir uma com meias ou papel) 
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José Otavio Fonseca Soares 
Educador Físico AMA Litoral-SC 

 
 

Três objetos, brinquedos ou acessórios que a criança identifique 
como sendo seus. (Pode ser aqueles de maior interesse. Ex: boneco, 
bloco de encaixe, carrinho). 
 
Resposta: Atividade realizada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19/08 
 

 

 
 
 
Vídeo: Projetando a dona aranha 
OBJETIVOS: desenvolver habilidades artísticas, desenvolver a 
coordenação motora fina, criatividade, imaginação; promover a 
interação; explorar e reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
 MATERIAL/ESTRATÉGIA: Um rolo de papel higiênico, fita larga 
adesiva, canetinha, uma lanterna( pode ser a lanterna do celular) e 
um ambiente bem escuro. 
 
ATIVIDADE: primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar 
uma das partes abertas com a fita larga adesiva e após desenhar com 
a canetinha a dona aranha na fita. Logo após, apagar a luz do 
ambiente, deixar bem escurinho, acessar a música da dona aranha 
que está no link enviado junto, e agora utilizaremos a lanterna para 
projetar a dona aranha na parede e agora é só se divertir com a 
música e a dona aranha. 
Resposta: Atividade realizada. 
 

 
 
 

25/08 

 
Não compareceu ao atendimento (isolamento) 
Reenvio da atividade anterior 
 
Resgate dos objetos 
Objetivo: Melhorar a concentração e coordenação motora. 
Materiais: 
Linhas ou corda 
Bola (se não tiver em casa, pode construir uma com meias ou papel) 
Três objetos, brinquedos ou acessórios que a criança identifique 
como sendo seus. (Pode ser aqueles de maior interesse. Ex: boneco, 
bloco de encaixe, carrinho). 
Resposta: Atividade realizada. 
 

 
 
 

26/08 

Vídeo: O jacaré foi passear lá na lagoa. 
 
Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora 
fina; criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e 
reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
 
Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta guache verde e  
vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. 
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José Otavio Fonseca Soares 
Educador Físico AMA Litoral-SC 

 
 

Atividade: junto com o vídeo da atividade foi enviado um passo a 
passo de como confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos 
a música: “o jacaré foi passear lá na lagoa”. 
Resposta: Atividade realizada. 
 

 
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: Lucas Eduardo Vargas Dornelles 

Data Nascimento: 04/05/2004 – 16 anos 

Mês: Agosto /2020 

Profissional: Professor de Educação física José Otávio F. Soares  

Data Atividade 
 
 
 
 
 

03/08 á 
07/08 

A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma 
nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma 
tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas 
para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. 
Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso 
a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 
realizando vídeo chamadas quando necessário. 
 

 
 

11/08 

 
Teatro 
Objetivos: - Promover a socialização e a interação. - Buscar a 
participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da 
linguagem oral e corporal. Materiais: Roupas, adereços, 
maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de papelão, som e luz. 
Etapas: Escolha do tema; Compor os personagens; Confeccionar 
o cenário, roupas, som e luz; Ensaios e Apresentação online. 
Resposta Pendente 
 

 
18/08 

 
Atividades: Alongamento, Passes com Bola de Borracha, Jogos de 
Tabuleiro 
Objetivos: Consciência corporal, Consciência espacial, Desenvolver 
a concentração e Atenção 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

 
 
 

 
Vídeo NOITE TEMÁTICA 
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José Otavio Fonseca Soares 
Educador Físico AMA Litoral-SC 

 
 

 
19/08 

Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a 
família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de 
máscaras, artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, 
etc... E para incrementar a idéia, você pode preparar pratos 
temáticos (pipoca, pizza, sanduiche, comida típica) e escolher 
filmes, músicas ou danças de acordo com o tema escolhido. 
Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para 
os participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de 
interação social.  
Forma: Realizar brincadeira de papéis sociais. 
Resposta Pendente 

 
 
 

25/08 

 
Circuito motor - Em busca da atividade física 
 
A proposta é desenvolver um circuito motor a fim de incentivar o 
aumento no nível de atividade física e também aprimorar o 
reportório motor do usuário. 
Resposta Pendente 

 
 

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 
Usuário: Joaquim de Almeida Nunes 

Data Nascimento: 31/12/2014 – 5 anos 

Mês: Agosto /2020 

Profissional: Professor de Educação física José Otávio F. Soares  

Data Atividade 
 
 
 
 
 

03/08 á 
07/08 

A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma 
nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma 
tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas 
para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. 
Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso 
a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 
realizando vídeo chamadas quando necessário. 
 

 
 
 
 

13/08 

Dança da Formiguinha 

OBJETIVOS: Identificar as partes do corpo humano; Desenvolver 
autonomia: Desenvolver a coordenação motora ampla. 
MATERIAL/ESTRATÉGIAS: Notebook ou celular para acessar o 
link da música. Caixa de ovo, tinta guache preta, pincel, canudo 
flexível e cola quente ou cola resistente. DESENVOLVIMENTO: 
Iremos construir a nossa formiguinha e junto com ela dançar a 
música "Fui no Mercado".  

Resposta Pendente 

 
 
 
 
 
 
 

19/08 

 
Vídeo: Projetando a dona aranha 
OBJETIVOS: desenvolver habilidades artísticas, desenvolver a 
coordenação motora fina, criatividade, imaginação; promover a 
interação; explorar e reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
 MATERIAL/ESTRATÉGIA: Um rolo de papel higiênico, fita larga 
adesiva, canetinha, uma lanterna( pode ser a lanterna do celular) e 
um ambiente bem escuro. 
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José Otavio Fonseca Soares 
Educador Físico AMA Litoral-SC 

 
 

ATIVIDADE: primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar 
uma das partes abertas com a fita larga adesiva e após desenhar 
com a canetinha a dona aranha na fita. Logo após, apagar a luz do 
ambiente, deixar bem escurinho, acessar a música da dona aranha 
que está no link enviado junto, e agora utilizaremos a lanterna para 
projetar a dona aranha na parede e agora é só se divertir com a 
música e a dona aranha. 
Resposta: Atividade realizada. 
 

 
20/08 

 
Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas 
entre os dias 10 a 14 de Agosto, também foram realizados 
atendimentos via plataforma para auxiliar nas alterações de envio e 
resolução das atividades. 
Resposta: Em execução. 
 

 
 
 

26/08 

 
Vídeo: O jacaré foi passear lá na lagoa. 
 
Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora 
fina; criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e 
reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
 
Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta guache verde e  
vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. 
 
Atividade: junto com o vídeo da atividade foi enviado um passo a 
passo de como confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos 
a música: “o jacaré foi passear lá na lagoa”. 
Resposta Pendente 
 

 
 

Objetivos 

 
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: Thiago Castro Moreira Silveira 

Data Nascimento: 27/08/2012 – 7 anos 

Mês: Agosto /2020 

Profissional: Professor de Educação física José Otávio F. Soares  

Data Atividade 
 
 
 
 

03/08 á 
07/08 

 
A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma 
nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma 
tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas 
para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. 
Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso 
a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 
realizando vídeo chamadas quando necessário. 
 

 
 

13/08 

Video Bichinho da Nome 

No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do 
“bichinho do seu nome”, com o objetivo de estimularmos o 
reconhecimento do nome próprio, desenvolver coordenação motora 
fina e Visio motora, imaginação e atenção sustentada e 
compartilhada. Para realizar essa proposta foi necessário utilizar 
como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir. 
Resposta Pendente 
 

 
 
 

19/08 

 
Video: Conhecendo as vogais.  
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: computador, Tablet ou celular para acessar o link da 
música e canetinha. 

Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; 
realizar o registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo 
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da mão; fazer o movimento dos dedos,conforme comando da 
música. Resposta Pendente 

 
 
 
 
 
 

20/08 

 
Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas 
entre os dias 10 a 14 de Agosto, também foram realizados 
atendimentos via plataforma para auxiliar nas alterações de envio e 
resolução das atividades. 
 
Resposta: Em execução. 
 

 
 
 
 
 

26/08 

 
Vídeo: O jacaré foi passear lá na lagoa. 
 
Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora 
fina; criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e 
reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
 
Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta guache verde e  
vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. 
 
Atividade: junto com o vídeo da atividade foi enviado um passo a 
passo de como confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos 
a música: “o jacaré foi passear lá na lagoa”.  
Resposta: Atividade realizada. 
 

 
 

27/08 
 

 
Atividades: Alongamento muscular passivo, Exercícios para 
fortalecimento muscular 
Objetivos: Realizar exercícios que auxiliem o alongamento e o 
fortalecimento da musculatura de modo geral de forma passiva  
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

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: Davi Beuting Severo 

Data Nascimento: 03/08/2011 – 8 anos 

Mês: Agosto /2020 

Profissional: Professor de Educação física José Otávio F. Soares  

Data Atividade 
 
 
 
 
 

03/08 á 
07/08 

 
A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma 
nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma 
tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas 
para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. 
Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso 
a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 
realizando vídeo chamadas quando necessário. 
 

 
 

13/08 

 
Teatro 
Objetivos: Promover a socialização e a interação. - Buscar a 
participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da 
linguagem oral e corporal. 
Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, 
caixas de papelão, som e luz. 
 Etapas: Escolha do tema; Compor os personagens; Confeccionar 
o cenário, roupas, som e luz; Ensaios e Apresentação online. 
Resposta Pendente 
 

 
 
 

19/08 

 
Vídeo NOITE TEMÁTICA 
Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a 
família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de 
máscaras, artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, 
etc... E para incrementar a idéia, você pode preparar pratos 
temáticos (pipoca, pizza, sanduiche, comida típica) e escolher 
filmes, músicas ou danças de acordo com o tema escolhido. 
Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para 
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os participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de 
interação social.  
Forma: Realizar brincadeira de papéis sociais. 
Resposta Pendente 
 

 
 
 
 
 
 
 

26/08 

 
Sessão de cinema 
Assistir um filme todos juntos, em família.  
De preferência à noite, para ficar mais escurinho e criar um clima de 
cinema ou, se for durante o dia vocês podem escurecer o ambiente 
com cortinas ou toalhas. Pode-se fazer um rodízio para que cada 
pessoa da casa escolha um filme de sua preferência por vez, a cada 
dia, agradando assim a todos. Durante a sessão de cinema em casa 
pode-se estourar e servir pipoca de acordo com os gostos pessoais. 
Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do término do filme 
fazer uma roda de conversa. Cada um poderá expor a leitura e a 
mensagem deste filme. E se o final fosse diferente? Quais os 
sentimentos que transmitiu? Etc... 
Resposta Pendente 
 

 
 

27/08 

 
Vídeo Circuito Motor 
Objetivo: Incrementar a quantidade de atividade física, 
Coordenação motora, fortalecer e estabilizar o quadril. 
Materiais: Cadeira, Bola, Colchonete (cobertor, para deitar) 
Resposta Pendente 
 

 
 

Objetivos 
 

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: Liv Agatha Carvalho 

Data Nascimento: 19/06/2017 – 3 anos 

Mês: Agosto /2020 

Profissional: Professor de Educação física José Otávio F. Soares  

Data Atividade 
 
 
 
 
 

03/08 á 
07/08 

A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma 
nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma 
tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas 
para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. 
Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso 
a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 
realizando vídeo chamadas quando necessário. 
 

 
 
 

13/08 

Dança da Formiguinha 
 
OBJETIVOS: Identificar as partes do corpo humano; Desenvolver 
autonomia: Desenvolver a coordenação motora ampla. 
MATERIAL/ESTRATÉGIAS:  Notebook ou celular para acessar o 
link da música. Caixa de ovo, tinta guache preta, pincel, canudo 
flexível e cola quente ou cola resistente. 
DESENVOLVIMENTO: Iremos construir a nossa formiguinha e junto 
com ela dançar a música "Fui no Mercado". 
Resposta: Atividade realizada. 
 

 
 
 

19/08 

Vídeo: Projetando a dona aranha 
OBJETIVOS: desenvolver habilidades artísticas, desenvolver a 
coordenação motora fina, criatividade, imaginação; promover a 
interação; explorar e reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
 MATERIAL/ESTRATÉGIA: Um rolo de papel higiênico, fita larga 
adesiva, canetinha, uma lanterna (pode ser a lanterna do celular) e 
um ambiente bem escuro. 
 
ATIVIDADE: primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar 
uma das partes abertas com a fita larga adesiva e após desenhar 
com a canetinha a dona aranha na fita. Logo após, apagar a luz do 
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ambiente, deixar bem escurinho, acessar a música da dona aranha 
que está no link enviado junto, e agora utilizaremos a lanterna para 
projetar a dona aranha na parede e agora é só se divertir com a 
música e a dona aranha.  
Resposta: Atividade realizada. 
 
 

 
 

20/08 
 

Lanche terapêutico, Em Alguns momentos, reagiu com 
agressividade. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

 
 
 
 

26/08 

 
Vídeo: O jacaré foi passear lá na lagoa. 
 
Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora 
fina; criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e 
reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
 
Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta guache verde e  
vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. 
 
Atividade: junto com o vídeo da atividade foi enviado um passo a 
passo de como confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos 
a música: “o jacaré foi passear lá na lagoa”. 
Resposta Pendente 
 

 
27/08 

Atividade: Bolhas de sabão caseira. 
Objetivo: Consciência espacial, coordenação motora fina. 
Resposta: Atividade realizada. 
 

 
Objetivos 

 
 

Introduzir as atividades físicas no dia a dia 
Desenvolver a coordenação motora 
Trabalhar a Socialização 
 

  

365 / 1118



 
 
 
 
 

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: Eric Benjamim Dombroski da Silva 

Data Nascimento: 11/02/2015 – 5 anos 

Mês: Agosto /2020 

Profissional: Professor de Educação física José Otávio F. Soares  

Data Atividade 
 
 
 
 
 

03/08 á 
07/08 

A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma 
nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma 
tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas 
para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. 
Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso 
a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 
realizando vídeo chamadas quando necessário. 
 

 
 
 
 
 

13/08 

 
ATIVIDADE: BICHINHO DO SEU NOME  
 
OBJETIVO: Essa atividade tem o objetivo de estimular o 
reconhecimento do nome próprio, desenvolver coordenação motora fina 
e visuomotora, imaginação, atenção sustentada e compartilhada. 
MATERIAIS/ESTRATÉGIAS: Para realizar essa atividade é necessário 
separar folhas, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir. 
DESENVOLVIMENTO: Passo 1: Separe os materiais para serem 
utilizados na atividade. Passo 2: Assista o vídeo em anexo, pois iremos 
visualizar o passo-a-passo da realização da atividade. Passo 3: Após 
assistir o vídeo, construa o bichinho do seu nome. Aguardamos o 
retorno, aqui na plataforma, em formato de vídeo, fotos ou descrição da 
realização da atividade. Qualquer dúvida entre em contato, estamos à 
disposição! 
Resposta: Atividade realizada. 
 

 
 
 

19/08 

 
Video:Conhecendo as vogais.  
 
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover  momentos de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora; 
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Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: computador, Tablet ou celular para acessar o link da 
música e canetinha. 
Desenvolvimento:Acessar o link da música que segue em 
anexo;realizar o registro das letras vogais com a canetinha em cada 
dedo da mão; fazer o movimento dos dedos,conforme comando da 
música.  
Resposta: Atividade realizada. 
 

 
 

20/08 

 
Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas 
entre os dias 10 a 14 de Agosto, também foram realizados 
atendimentos via plataforma para auxiliar nas alterações de envio e 
resolução das atividades. 
Resposta: Em execução. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

26/08 

 
ATIVIDADE: Refletindo as vogais na parede 
OBJETIVO: Conhecer as vogais; Desenvolver coordenação motora 
ampla; Estimular percepção de lateralidade; Estimular coordenação 
olho mão. Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico, fita durex larga, Caneta 
permanente ou canetinha preta. DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos 
a atividade confeccionando o recurso com rolinho de papel, fita durex 
e caneta permanente ou canetinha, após a confecção utilizaremos a 
lanterna do celular ou manual(comum) para refletir as vogais na 
parede. Importante que o adulto esteja mediando a execução da 
atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, incentivando 
que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, sempre 
respeitando a individualidade de cada aprendente. 
Resposta Pendente 
 

  
Objetivos 

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: Diogo Couvodos Casa 

Data Nascimento: 15/12/2011 – 8 anos 

Mês: Agosto /2020 

Profissional: Professor de Educação física José Otávio F. Soares  

 

Data Atividade 
 
 
 
 

03/08 á 
07/08 

 
A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma 
nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma 
tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas 
para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. 
Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso 
a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 
realizando vídeo chamadas quando necessário. 
 

 
 

14/08 

Bichinho da Nome 

No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do 
“bichinho do seu nome”, com o objetivo de estimularmos o 
reconhecimento do nome próprio, desenvolver coordenação motora 
fina e Visio motora, imaginação e atenção sustentada e 
compartilhada. Para realizar essa proposta foi necessário utilizar 
como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir. 
Resposta: Atividade realizada. 
 

 
 

19/08 

Video:Conhecendo as vogais.  
Objetivo:Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover  momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: computador,Tablet ou celular para acessar o link da 
música e canetinha. 
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Desenvolvimento:Acessar o link da música que segue em 
anexo;realizar o registro das letras vogais com a canetinha em cada 
dedo da mão; fazer o movimento dos dedos,conforme comando da 
música.  

Resposta Pendente 
 

21/08 
 
ATENDIMENTO PRESENCIAL - Não compareceu  
 

 
 

27/08 

 
Vídeo Circuito Motor 
Objetivo: Incrementar a quantidade de atividade física, 
Coordenação motora, fortalecer e estabilizar o quadril. 
Materiais: Cadeira, Bola, Colchonete (cobertor, para deitar) 
Resposta: Atividade realizada. 
 

Objetivos 
 

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: Agosto /2020 

Profissional: Professor de Educação física José Otávio F. Soares  

Data Atividade 
 
 
 
 

03/08 á 
07/08 

 
A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma 
nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma 
tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas 
para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. 
Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso 
a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 
realizando vídeo chamadas quando necessário. 
 

 
 
 
 

14/08 

 
VIDEO: TEATRO 
Objetivos: 
Promover a socialização e a interação. 
Buscar a participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da 
linguagem oral e corporal. 
 
Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas 
de papelão, som e luz. 
 
Etapas: Escolha do tema, 
            Compor os personagens,  
            Confeccionar o cenário, roupas, som e luz, 
            Ensaios 
            Apresentação online. 
Resposta Pendente 
 

 
 
 
 

 
Vídeo NOITE TEMÁTICA 
Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a 
família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de 
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19/08 máscaras, artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, 
etc... E para incrementar a idéia, você pode preparar pratos 
temáticos (pipoca, pizza, sanduiche, comida típica) e escolher 
filmes, músicas ou danças de acordo com o tema escolhido. 
Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para 
os participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de 
interação social.  
Forma: Realizar brincadeira de papéis sociais. 
Resposta Pendente 
 

 
21/08 

 

 
ATENDIMENTO PRESENCIAL –Não compareceu 

 
 
 
 

26/08 

 
Assistir um filme todos juntos, em família.  
De preferência à noite, para ficar mais escurinho e criar um clima de 
cinema ou, se for durante o dia vocês podem escurecer o ambiente 
com cortinas ou toalhas. Pode-se fazer um rodízio para que cada 
pessoa da casa escolha um filme de sua preferência por vez, a cada 
dia, agradando assim a todos. Durante a sessão de cinema em casa 
pode-se estourar e servir pipoca de acordo com os gostos pessoais. 
Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do término do filme 
fazer uma roda de conversa. Cada um poderá expor a leitura e a 
mensagem deste filme. E se o final fosse diferente? Quais os 
sentimentos que transmitiu? Etc... 
Resposta 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 Pereira Machado 

Data Nascimento: 07/04/2010 – 10 anos 

Mês: Agosto /2020 

Profissional: Professor de Educação física José Otávio F. Soares  

Data Atividade 
 
 
 
 
 

03/08 á 
07/08 

A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma 
nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma 
tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas 
para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. 
Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso 
a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 
realizando vídeo chamadas quando necessário. 
 

 
 

14/08 

Teatro 
Objetivos: - Promover a socialização e a interação. - Buscar a 
participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da 
linguagem oral e corporal. Materiais: Roupas, adereços, 
maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de papelão, som e luz. 
Etapas: Escolha do tema; Compor os personagens; Confeccionar 
o cenário, roupas, som e luz; Ensaios e Apresentação online. 
Resposta Pendente 
 

 
 
 
 
 
 

19/08 

 
Vídeo NOITE TEMÁTICA 
Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a 
família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de 
máscaras, artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, 
etc... E para incrementar a idéia, você pode preparar pratos 
temáticos (pipoca, pizza, sanduiche, comida típica) e escolher 
filmes, músicas ou danças de acordo com o tema escolhido. 
Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para 
os participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de 
interação social.  
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Forma: Realizar brincadeira de papéis sociais. 
Resposta Pendente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

26/08 

 
Assistir um filme todos juntos, em família.  
De preferência à noite, para ficar mais escurinho e criar um clima de 
cinema ou, se for durante o dia vocês podem escurecer o ambiente 
com cortinas ou toalhas. Pode-se fazer um rodízio para que cada 
pessoa da casa escolha um filme de sua preferência por vez, a cada 
dia, agradando assim a todos. Durante a sessão de cinema em casa 
pode-se estourar e servir pipoca de acordo com os gostos pessoais. 
Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do término do filme 
fazer uma roda de conversa. Cada um poderá expor a leitura e a 
mensagem deste filme. E se o final fosse diferente? Quais os 
sentimentos que transmitiu? Etc... 
Resposta Pendente 
 

 
 
 

27/08 

 
Vídeo Circuito Motor 
Objetivo: Incrementar a quantidade de atividade física, 
Coordenação motora, fortalecer e estabilizar o quadril. 
Materiais: Cadeira, Bola, Colchonete (cobertor, para deitar) 
Resposta Pendente 

 

Objetivos 

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: Agosto /2020 

Profissional: Professor de Educação física José Otávio F. Soares  

Data Atividade 
 
 
 
 
 

03/08 á 
07/08 

A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma 
nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma 
tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas 
para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. 
Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso 
a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 
realizando vídeo chamadas quando necessário. 
 

 
 
 
 

14/08 

Dança da Formiguinha 

OBJETIVOS: Identificar as partes do corpo humano; Desenvolver 
autonomia: Desenvolver a coordenação motora ampla. 
MATERIAL/ESTRATÉGIAS: Notebook ou celular para acessar o 
link da música. Caixa de ovo, tinta guache preta, pincel, canudo 
flexível e cola quente ou cola resistente. DESENVOLVIMENTO: 
Iremos construir a nossa formiguinha e junto com ela dançar a 
música "Fui no Mercado". 

Resposta Pendente 

 
 
 
 
 
 

19/08 

 
Vídeo: Projetando a dona aranha 
OBJETIVOS: desenvolver habilidades artísticas, desenvolver a 
coordenação motora fina, criatividade, imaginação; promover a 
interação; explorar e reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
 MATERIAL/ESTRATÉGIA: Um rolo de papel higiênico, fita larga 
adesiva, canetinha, uma lanterna( pode ser a lanterna do celular) e 
um ambiente bem escuro. 
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ATIVIDADE: primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar 
uma das partes abertas com a fita larga adesiva e após desenhar 
com a canetinha a dona aranha na fita. Logo após, apagar a luz do 
ambiente, deixar bem escurinho, acessar a música da dona aranha 
que está no link enviado junto, e agora utilizaremos a lanterna para 
projetar a dona aranha na parede e agora é só se divertir com a 
música e a dona aranha.  

Resposta Pendente 

 
 
 
 

26/08 

 
 
Vídeo: O jacaré foi passear lá na lagoa. 
 
Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora 
fina; criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e 
reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
 
Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta guache verde e  
vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. 
 
Atividade: junto com o vídeo da atividade foi enviado um passo a 
passo de como confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos 
a música: “o jacaré foi passear lá na lagoa”. 
Resposta 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, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Miguel Fernando Ferraz 

Data Nascimento: 01/09/2015 – 4 anos 

Mês: Agosto /2020 

Profissional: Professor de Educação física José Otávio F. Soares  

 

Data Atividade 
 
 
 
 

03/08 á 
07/08 

A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma 
nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma 
tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas 
para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. 
Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso 
a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 
realizando vídeo chamadas quando necessário. 
 

 
 

14/08 

Video Bichinho da Nome 

No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do 
“bichinho do seu nome”, com o objetivo de estimularmos o 
reconhecimento do nome próprio, desenvolver coordenação motora 
fina e Visio motora, imaginação e atenção sustentada e 
compartilhada. Para realizar essa proposta foi necessário utilizar 
como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir. 
Resposta Pendente 
 

 
 
 

19/08 

 
Video:Conhecendo as vogais.  
Objetivo:Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover  momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: computador,Tablet ou celular para acessar o link da 
música e canetinha. 
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Desenvolvimento:Acessar o link da música que segue em 
anexo;realizar o registro das letras vogais com a canetinha em cada 
dedo da mão; fazer o movimento dos dedos,conforme comando da 
música. 

Resposta Pendente 

 
 
 
 
 
 
 
 

26/08 

 
ATIVIDADE: Refletindo as vogais na parede 
OBJETIVO: Conhecer as vogais; Desenvolver coordenação motora 
ampla; Estimular percepção de lateralidade; Estimular coordenação 
olho mão. Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico, fita durex larga, Caneta 
permanente ou canetinha preta. DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos 
a atividade confeccionando o recurso com rolinho de papel, fita durex 
e caneta permanente ou canetinha, após a confecção utilizaremos a 
lanterna do celular ou manual(comum) para refletir as vogais na 
parede. Importante que o adulto esteja mediando a execução da 
atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, incentivando 
que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, sempre 
respeitando a individualidade de cada aprendente. 
Resposta 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, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: D’alessandro Dias Minuto  

Data Nascimento: 20/04/2010 – 10 anos 

Mês: Agosto /2020 

Profissional: Professor de Educação física José Otávio F. Soares  

 

Data Atividade 
 
 
 
 

03/08 á 
07/08 

A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma 
nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma 
tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas 
para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. 
Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso 
a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 
realizando vídeo chamadas quando necessário. 
 

 
 

14/08 

Bichinho da Nome 

No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do 
“bichinho do seu nome”, com o objetivo de estimularmos o 
reconhecimento do nome próprio, desenvolver coordenação motora 
fina e Visio motora, imaginação e atenção sustentada e 
compartilhada. Para realizar essa proposta foi necessário utilizar 
como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir. 
Resposta Pendente 
 

 
 
 

19/08 

Video:Conhecendo as vogais.  
Objetivo:Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover  momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: computador,Tablet ou celular para acessar o link da 
música e canetinha. 

Desenvolvimento:Acessar o link da música que segue em 
anexo;realizar o registro das letras vogais com a canetinha em cada 
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dedo da mão; fazer o movimento dos dedos,conforme comando da 
música. Resposta Pendente 

 
 
 
 
 
 

26/08 

 
 
 
ATIVIDADE: Refletindo as vogais na parede 
OBJETIVO: Conhecer as vogais; Desenvolver coordenação motora 
ampla; Estimular percepção de lateralidade; Estimular coordenação 
olho mão. Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico, fita durex larga, Caneta 
permanente ou canetinha preta. DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos 
a atividade confeccionando o recurso com rolinho de papel, fita durex 
e caneta permanente ou canetinha, após a confecção utilizaremos a 
lanterna do celular ou manual(comum) para refletir as vogais na 
parede. Importante que o adulto esteja mediando a execução da 
atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, incentivando 
que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, sempre 
respeitando a individualidade de cada aprendente. 
Resposta 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 – AGOSTO/2020 

 
Fonoaudióloga Karina de Souza 

 
 
Paciente: Adriel Goulart  
Data Nascimento: 10/05/2013 
Mês: agosto 
Profissional: Karina de Souza 
 

 
 

Data   

06/08/2020 Revisão e organização das atividades enviadas e orientações. 
Capacitação quanto ao uso da plataforma online para envio das 
atividades as famílias. 

13/08/2020 Primeira atividade enviada pela plataforma atividade Bichinho do seu 
nome, através de um vídeo explicativo para a criança criar em uma 
folha um bichinho através das letras do seu nome.  
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

19/08/2020 No dia de hoje, foi enviado mais uma atividade na plataforma, 
conhecendo as vogais com o objetivo de Reconhecer e Identificar as 
vogais;  
 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário;  
 
Estimular coordenação motora fina e viso motora e desenvolver 
atenção compartilhada. Para realizar essa atividade será computador, 
Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha.  
 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; 
realizar o registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da 
mão; fazer o movimento dos dedos, conforme comando da música. 
Atividade psicopedagoga. 
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

20/08/2020 Materiais- linhas ou corda, bola ou similar que não ofereça 
risco; 

Três objetos, brinquedos ou acessórios que o usuário 
identifique como sendo seus. (Pode ser aqueles de maior 

interesse. Ex: celular, controle de vídeo game). 
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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 

 

 

Objetivo- Melhora na concentração e coordenação motora. 
  

Execução- Alongamento dos principais grupos musculares, 
pernas tronco e braços. 

Definir uma área no chão onde se fará um círculo delineado 
com a linha ou corda, onde em seu centro estarão dispostos os 

objetos. (Entre 2 a 5metros). 
Posicionando-se nas laterais do círculo a criança bem como 

demais participantes. 
Através de passes se fará uma contagem para o resgate dos 

objetos. Ex: primeiro objeto 10 passes realizados com sucesso, 
segundo objeto 20 passes, terceiro 30. 

Sendo que o passe será considerado apenas quando não tocar 
o solo. 

Ao cometer algum erro a contagem retorna ao zero, 
aumentando o número de passes ao resgate ou se estipulando 

uma prenda como exercícios de polichinelos. 
Prenda livre. 

(Pode variar com a dificuldade do usuário, 5 e 10 passes por 
exemplo).  

Realizar por 40min, fazendo a atividade três vezes. 
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

20/98/2020 Atividade  com a psicologa pense antes de falar. Objetivos trabalhar a 
atenção e concentração material quadro de figuras. Mostrar o quadro 
de figuras e ir apontando e a criança irá falando as figuras porém 
quando aparecer a estrela não deverá falar nada.  
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

26/08/2020 Refletindo as vogais na parede. PEDAGOGIA  objetivos desenvolver a 
coordenação motora ampla, conhecer as vogais, percepção de 
lateralidade. Material um rolo de papel higiênico e fita adesiva,  caneta 
permanente. Confecção do material conforme vídeo explicativo, após 
refletir as vogais na parede incentivando a criança a olhar e fazer o 
traçado na parede.  
RESPOSTA: Pendente. 

Objetivos 
terapêuticos  

Trabalhar os desvios fonológicos e fonéticos, aprimoramento da 
linguagem oral com maior coerência e coesão, aprendizagem,  
atenção, concentração e habilidades cognitivas. 
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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: agosto 
Profissional: Karina de Souza 
 

 
 

Data   

06/08/2020 Revisão e organização das atividades enviadas e orientações. 
Capacitação quanto ao uso da plataforma online para envio das 
atividades as famílias. 

13/08/2020 Primeira atividade enviada pela plataforma atividade Bichinho do seu 
nome, através de um vídeo explicativo para a criança criar em uma 
folha um bichinho através das letras do seu nome.  
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 
 

20/08/2020  
Atividade corrida maluca do alfabeto, intercalar com ele a pintura das 
figuras, Ele pode começar escolhendo qual figura começar falar o 
nome é pintar, depois a mãe e assim até o final. 
Pegar  dois feijões, ou duas pecinhas que tenha em casa de cores 
diferentes. 
Pegar um dado, caso não tenha pegar uma pecinha quadrada e pintar 
os números em suas partes fazendo um dado, ou fazer um cubo de 
papel e pintar as quantidade em cada lado formando um dado. 
Explicar as regras do jogo, cada um joga o dado e a quantidade que 
cair é a quantidade de casas que irá andar, falar o nome da figura em 
que sua peça parou e se sabe  com que letra iniciar fazer o som da 
letra. 
Termina o jogo quando um dos jogadores chegar no final. Pode ser 
com mais de um jogador. 
 
Materiais: folha em anexo, feijões e pecinhas, 1 dado. 
Objetivos: interação, concentração, atividades que envolvam o 
cognitivo e a aprendizagem, coordenação motora fina, objetos e 
letras do alfabeto.  
RESPOSTA: Atividade realizada. 
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19/08/2020 No dia de hoje, foi enviado mais uma atividade na plataforma, 
conhecendo as vogais com o objetivo de Reconhecer e Identificar as 
vogais;  
 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário;  
 
Estimular coordenação motora fina e viso motora e desenvolver 
atenção compartilhada. Para realizar essa atividade será computador, 
Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha.  
 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; 
realizar o registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da 
mão; fazer o movimento dos dedos, conforme comando da música. 
Atividade psicopedagoga.  
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

26/08/2020 Atividade refletindo as vogais.Segue o vídeo da Psicopedagogia. 
ATIVIDADE: Refletindo as vogais na parede. OBJETIVO:Conhecer as vogais; 
Desenvolver coordenação motora ampla; Estimular percepção de 
lateralidade; Estimular coordenação olho mão. Desenvolver atenção 
compartilhada e sustentada. MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico;fita 
durex larga;Caneta permanente ou canetinha preta. DESENVOLVIMENTO: 
Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso com rolinho de papel, 
fita durex e caneta permanente ou canetinha,após a confecção 
utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para refletir as 
vogais na parede. Importante que o adulto esteja mediando a execução 
da atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, incentivando 
que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, sempre 
respeitando a individualidade de cada aprendente .  

RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

27/08/2020 Realizar a atividade, falar a inicial (sílaba) Bem forte É depois tentar 
fala a palavra toda, sem deixar de falar nenhuma parte, bem devagar. 
Devido a dificuldade de fala que ele apresenta de preferência que 
seja realizada somente com ele para que ele preste atenção, se ouça 
e xonauga realizar. 
Objetivos, trabalhar as alterações fonoaudiológicas que a criança 
apresenta. 
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

Objetivos 
terapêuticos  

Trabalhar a linguagem oral, respiração nasal, motricidade oral, contato 
visual, diálogo, interação, e comunicação através da fala. 
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Relatório Mensal 
 
Paciente: Álvaro Felipe de Paula da Silva 
Data Nascimento: 21/08/2014 
Mês: agosto 
Profissional: Karina de Souza 
 

 
 

Data   

06/08/2020 Revisão e organização das atividades enviadas e orientações. 
Capacitação quanto ao uso da plataforma online para envio das 
atividades as famílias. 

13/08/2020 Primeira atividade enviada pela plataforma atividade dança da 
formiguinha através do Vídeo trabalhar as partes do corpo, a 
coordenação motora, linguagem.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

19/98/2020 Atividade dona aranha pedagoga: objetivos desenvolver habilidades 
artísticas e coordenação motora fina, criatividade, imaginação, 
promover a interação l, explorar e conhecer diferentes movimentos 
gestuais. Material um rolo de papel higiênico,  fita larga adesiva, 
canetinha, uma lanterna e um ambiente escuro. Estratégia pegar um 
rolo de papel higiênico tampar uma das partes com a fita e após 
desenhar c canetinha a dona aranha e projetar a amanhã na parede. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

19/08/2020 No dia de hoje, foi enviado mais uma atividade na plataforma, 
conhecendo as vogais com o objetivo de Reconhecer e Identificar as 
vogais;  
 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário;  
 
Estimular coordenação motora fina e viso motora e desenvolver 
atenção compartilhada. Para realizar essa atividade será computador, 
Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha.  
 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; 
realizar o registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da 
mão; fazer o movimento dos dedos, conforme comando da música. 
Atividade psicopedagoga. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

20/08/2020 ATEDIMENTO PRESENCIAL - Não compareceu. 
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27/08/2020 Atividade enviada com educador musical atividade bate kata: explorar 
aspectos rítmicos, trabalhar autonomia e independência  na execução 
das tarefas, abordar a consciência ambiental, desenvolver a 
psicomotricidade e promover estímulos de linguagem.material duas 
latas de diferentes tamanhos e fita adesiva. Criar um tambor c as latas  
de tamanhos diferentes unindo-as com a fita e explorando-as 
musicalmente eatimulando a cantar junto.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

  

Objetivos 
específicos  

Em processo de avaliação  
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Relatório Mensal 
 
Paciente: Anthony Moeller e Silva  
Data Nascimento: 03/04/2012 
Mês: agosto  
Profissional: Karina de Souza 
 

 
 

Data   

04/08/2020 Revisão e organização das atividades enviadas e orientações. 
Capacitação quanto ao uso da plataforma online para envio das 
atividades as famílias. 

11/08/2020 Primeira atividade enviada pela plataforma atividade Bichinho do seu 
nome, através de um vídeo explicativo para a criança criar em uma 
folha um bichinho através das letras do seu nome.  
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

18/08/2020 Retorno aos atendimentos presenciais. Primeiro atendimento com a 
terapeuta ocupacional, permaneceu de máscara e sentado à mesa o 
atendimento todo, encaixes de plástico de animais e livro de encaixe. 
Segundo atendimento com fisioterapeuta sentados no tatame livros da 
galinha pintadinha. 
ATENDIEMENTO PRESENCIAL 
 

19/08/2020 No dia de hoje, foi enviado mais uma atividade na plataforma, 
conhecendo as vogais com o objetivo de Reconhecer e Identificar as 
vogais;  
 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário;  
 
Estimular coordenação motora fina e viso motora e desenvolver 
atenção compartilhada. Para realizar essa atividade será computador, 
Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha.  
 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; 
realizar o registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da 
mão; fazer o movimento dos dedos, conforme comando da música. 
Atividade psicopedagoga.  
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

25/08/2020 Escolher pela casa objetos (mínimo 5) com a letra /B/. Mostrar a letra 
para ele. 
Exemplo de objetos: banana, balde, bola.  
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Pedir o objeto fazer ele procurar e colocar em cima da mesa depois 
de todos os objetos sobre a mesa contar quantos achou e nomear. 
Depois fazer ele escolher o objeto e guarda-lo novamente no lugar. 
Tentar filmar e tirar fotos para comprovação da atividade. 
Objetivos  terapeuticos: atenção, concentração, aprendizagem, 
linguagem oral.  
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 
 

01/09/2020 Primeiro atendimento como fisioterapeuta massinha de modelar 
fazer bolos, sentou a mesa manipulou aceitou ser ajudado falou 
palavras soltas referentes a atividade que estávamos fazendo. 
Segundo  atendimento com as terapeuta ocupacional figuras das 
músicas e jogos de colorir. Permaneceu sentado cantou pedaços das 
músicas e fez os gestos.nao quis montar as figuras com as cores mas 
manipulou e guardou. Objetivos terapêuticos, interação, atenção co 
partilhada e linguagem oral. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

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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Relatório Mensal 
 
Paciente:  Brayan Henrique dos Santos 
Data Nascimento: 03/02/2017 
Mês: julho 
Profissional: Karina de Souza 
 

 
 

Data   

04/08/2020 Revisão e organização das atividades enviadas e orientações. 
Capacitação quanto ao uso da plataforma online para envio das 
atividades as famílias. 

11/08/2020 Primeira atividade enviada pela plataforma atividade Bichinho do seu 
nome, através de um vídeo explicativo para a criança criar em uma 
folha um bichinho através das letras do seu nome. 
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

18/08/2020 Volta aos atendimentos presenciais participou com o pai para utilização 
do uso da máscara, foi realizado somente o primeiro atendimento, para 
que aos poucos a crianca possa se adaptar ao uso correto da mascara. 
Passado orientações de máscaras de tipos de máscaras e como iniciar o 
processo. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

19/08/2020 No dia de hoje, foi enviado mais uma atividade na plataforma, 
conhecendo as vogais com o objetivo de Reconhecer e Identificar as 
vogais;  
 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário;  
 
Estimular coordenação motora fina e viso motora e desenvolver 
atenção compartilhada. Para realizar essa atividade será computador, 
Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha.  
 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; 
realizar o registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da 
mão; fazer o movimento dos dedos, conforme comando da música. 
Atividade psicopedagoga.  
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

25/08/2020  Atividade conhecendo as emoções.Objetivo – Trabalhar 
a fala e linguagem, como também as habilidades 
socioemocionais. 
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• Sentar-se com a criança em um momento exclusivo, em que 
esteja somente ele e um adulto; 
• Chamar a atenção dele para o vídeo enviado referente a 

música das emoções; 
• Enquanto a criança escuta e assiste o vídeo, apontar para o 

desenho que estará no canto do vídeo, nomeando a emoção que 
aparecer (Feliz, triste, bobo, bravo); 
• Após assistirem o vídeo apresentar para a criança as figuras 

envidas no final deste arquivo, incentivando que identifique e 
nomeie as emoções. 
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 
 

26/08/2020 Segue o vídeo da Psicopedagogia. ATIVIDADE: Refletindo as vogais na 
parede. OBJETIVO:Conhecer as vogais; Desenvolver coordenação 
motora ampla; Estimular percepção de lateralidade; Estimular 
coordenação olho mão. Desenvolver atenção compartilhada e 
sustentada. MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico;fita durex 
larga;Caneta permanente ou canetinha preta. DESENVOLVIMENTO: 
Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso com rolinho de 
papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha,após a confecção 
utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para refletir as 
vogais na parede. Importante que o adulto esteja mediando a 
execução da atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, 
incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, 
sempre respeitando a individualidade de cada aprendente . 
Aguardamos o retorno de vocês através de vídeos, fotos ou relatos. 
Esse momento é de grande aprendizado,pois a criança aprenderá 
brincando.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

Objetivos 
específicos  

Em processo de avaliação  
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Relatório Mensal 
 
Paciente:  Daniel da Sena Nunes 
Data Nascimento: 12/07/2015 
Mês: agosto 
Profissional: Karina de Souza 
 

 
 

Data   

04/08/2020 Revisão e organização das atividades enviadas e orientações. 
Capacitação quanto ao uso da plataforma online para envio das 
atividades as famílias. 

11/08/2020 Primeira atividade enviada pela plataforma atividade Bichinho do seu 
nome, através de um vídeo explicativo para a criança criar em uma 
folha um bichinho através das letras do seu nome.  
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

18/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre 
os dias 10 a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via 
plataforma para auxiliar nas alterações de envio e resolução das 
atividades. 
RESPOSTA: Em execução. 
 

19/08/2020 No dia de hoje, foi enviado mais uma atividade na plataforma, 
conhecendo as vogais com o objetivo de Reconhecer e Identificar as 
vogais;  
 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário;  
 
Estimular coordenação motora fina e viso motora e desenvolver 
atenção compartilhada. Para realizar essa atividade será computador, 
Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha.  
 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; 
realizar o registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da 
mão; fazer o movimento dos dedos, conforme comando da música. 
Atividade psicopedagoga.  
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

26/98/2020 ATIVIDADE: Refletindo as vogais na parede. OBJETIVO:Conhecer as 
vogais; Desenvolver coordenação motora ampla; Estimular 
percepção de lateralidade; Estimular coordenação olho mão. 
Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. MATERIAIS: Rolo 
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de papel Higiênico;fita durex larga;Caneta permanente ou canetinha 
preta. DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade confeccionando 
o recurso com rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou 
canetinha,após a confecção utilizaremos a lanterna do celular ou 
manual(comum) para refletir as vogais na parede. Importante que o 
adulto esteja mediando a execução da atividade, reforçando 
verbalmente o nome das vogais, incentivando que a criança olhe e 
faça o traçado das letras na parede, sempre respeitando a 
individualidade de cada aprendente . Aguardamos o retorno de 
vocês através de vídeos, fotos ou relatos.  
RESPOSTA: Atividade realizada. 
  

28/08/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL - Não compareceu. 

  

Objetivos 
específicos  

Em processo de avaliação  
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Relatório Mensal 
 
Paciente: Davi Costa Rocha 
Data Nascimento: 26/03/2015 
Mês: agosto  
Profissional: Karina de Souza 
 

 

Data   

03/08/2020 Revisão e organização das atividades enviadas e orientações. 
Capacitação quanto ao uso da plataforma online para envio das 
atividades as famílias. 

10/08/2020 Primeira atividade enviada pela plataforma , atividade do teatro, criar 
uma peça, pode ser de uma história que já conheça utilizar utensílios 
que tenha em casa para utilizar, como toalhas caixas.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

19/08/2020 No dia de hoje, foi enviado mais uma atividade na plataforma, 
conhecendo as vogais com o objetivo de Reconhecer e Identificar as 
vogais;  
Promover momento de aprendizado entre família e usuário;  
Estimular coordenação motora fina e viso motora e desenvolver 
atenção compartilhada. Para realizar essa atividade será computador, 
Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha.  
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; 
realizar o registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da 
mão; fazer o movimento dos dedos, conforme comando da música. 
Atividade psicopedagoga.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

24/08/2020 Atividade para casa atividade pares correspondentes. Colocar sobre a 
mesa objetos que sejam correspondentes como escova de dentes e 
pasta, Meu a e sapato, panela e tampa, espalhar os objetos sobre a 
mesa e pedir para ele formar os pares. Objetivos concentração, 
atenção, cognição e fala.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

31/08/2020 Atendimento presencial jogo bingo dos alimentos, escolher com qual 
cartela gostaria de jogar, seguir as regras do jogo, falar quais alimentos 
consumia. Trabalhado a linguagem oral, utilização do /eu/ e não/ o 
Davi/. Atenção compartilhada. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Objetivos 
específicos  

Em processo de avaliação  
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Relatório Mensal 
 
Paciente:  Efraim Henrique dos Santos Pereira 
Data Nascimento: 07/06/2014 
Mês: agosto 
Profissional: Karina de Souza 
 

 
 

Data   

04/08/2020 Revisão e organização das atividades enviadas e orientações. 
Capacitação quanto ao uso da plataforma online para envio das 
atividades as famílias. 

11/08/2020 Primeira atividade enviada pela plataforma atividade Bichinho do seu 
nome, através de um vídeo explicativo para a criança criar em uma 
folha um bichinho através das letras do seu nome. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

18/98/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas 
entre os dias 10 a 14 de agosto, também foram realizados 
atendimentos via plataforma para auxiliar nas alterações de envio e 
resolução das atividades.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

18/08/2020 No dia de hoje, foi enviado mais uma atividade na plataforma, 
conhecendo as vogais com o objetivo de Reconhecer e Identificar as 
vogais;  
 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário;  
 
Estimular coordenação motora fina e viso motora e desenvolver 
atenção compartilhada. Para realizar essa atividade será computador, 
Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha.  
 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; 
realizar o registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da 
mão; fazer o movimento dos dedos, conforme comando da música. 
Atividade psicopedagoga.   
RESPOSTA: Pendente. 
 

25/08/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL - Não compareceu. 
 

26/08/2020 Segue o vídeo da Psicopedagogia. ATIVIDADE: Refletindo as vogais 
na parede. OBJETIVO: Conhecer as vogais; Desenvolver coordenação 
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motora ampla; Estimular percepção de lateralidade; Estimular 
coordenação olho mão; Desenvolver atenção compartilhada e 
sustentada. MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico; Fita durex larga; 
Caneta permanente ou canetinha preta. DESENVOLVIMENTO: 
Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso com rolinho de 
papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha, após a 
confecção utilizaremos a lanterna do celular ou manual (comum) 
para refletir as vogais na parede. Importante que o adulto esteja 
mediando a execução da atividade, reforçando verbalmente o nome 
das vogais, incentivando que a criança olhe e faça o traçado das 
letras na parede, sempre respeitando a individualidade de cada 
aprendente. Aguardamos o retorno de vocês através de vídeos, fotos 
ou relatos. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

Objetivos 
terapêuticos  

Em processo de avaliação  
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Relatório Mensal 
 
Paciente: Gabriel Silva Souza  
Data Nascimento: 06/06/2011 
Mês: agosto 
Profissional: Karina de Souza 
 

 
 

Data   

03/08/2020 Revisão e organização das atividades enviadas e orientações. 
Capacitação quanto ao uso da plataforma online para envio das 
atividades as famílias. 

10/08/2020 Primeira atividade enviada pela plataforma atividade Bichinho do seu 
nome, através de um vídeo explicativo para a criança criar em uma 
folha um bichinho através das letras do seu nome. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

17/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas 
entre os dias 10 a 14 de agosto, também foram realizados 
atendimentos via plataforma para auxiliar nas alterações de envio e 
resolução das atividades. 
RESPOSTA: Em execução. 
 

19/08/2020 No dia de hoje, foi enviado mais uma atividade na plataforma, 
conhecendo as vogais com o objetivo de Reconhecer e Identificar as 
vogais;  
 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário;  
 
Estimular coordenação motora fina e viso motora e desenvolver 
atenção compartilhada. Para realizar essa atividade será computador, 
Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha.  
 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; 
realizar o registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da 
mão; fazer o movimento dos dedos, conforme comando da música. 
Atividade psicopedagoga.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

24/08/2020 Atividade para casa corrida maluca alfabeto, realizar com um adulto 
escolher as figuras nomear e pintar, depois com dois feijões e u  dado 
jogar, falando as casas que for passando, esperando sua vez. Objetivos 
atenção compartilhada, linguagem e interação  
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RESPOSTA: Pendente. 
 

26/08/2020 ATIVIDADE: Refletindo as vogais na parede. OBJETIVO:Conhecer as 
vogais; Desenvolver coordenação motora ampla; Estimular 
percepção de lateralidade; Estimular coordenação olho mão. 
Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. MATERIAIS: Rolo 
de papel Higiênico;fita durex larga;Caneta permanente ou canetinha 
preta. DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade confeccionando 
o recurso com rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou 
canetinha,após a confecção utilizaremos a lanterna do celular ou 
manual(comum) para refletir as vogais na parede. Importante que o 
adulto esteja mediando a execução da atividade, reforçando 
verbalmente o nome das vogais, incentivando que a criança olhe e 
faça o traçado das letras na parede, sempre respeitando a 
individualidade de cada aprendente . 
RESPOSTA: 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. 
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Relatório Mensal 
 
Paciente: Isabella Couto  
Data Nascimento: 16/01/2008 
Mês: agosto 
Profissional: Karina de Souza 
 

 
 

Data   

03/08/2020 Revisão e organização das atividades enviadas e orientações. 
Capacitação quanto ao uso da plataforma online para envio das 
atividades as famílias. 

10/08/2020 Primeira atividade enviada pela plataforma atividade Bichinho do seu 
nome, através de um vídeo explicativo para a criança criar em uma 
folha um bichinho através das letras do seu nome.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

17/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas 
entre os dias 10 a 14 de agosto, também foram realizados 
atendimentos via plataforma para auxiliar nas alterações de envio e 
resolução das atividades. 
RESPOSTA: Em execução. 
 

19/08/2020 No dia de hoje, foi enviado mais uma atividade na plataforma, 
conhecendo as vogais com o objetivo de Reconhecer e Identificar as 
vogais;  
 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário;  
 
Estimular coordenação motora fina e viso motora e desenvolver 
atenção compartilhada. Para realizar essa atividade será computador, 
Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha.  
 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; 
realizar o registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da 
mão; fazer o movimento dos dedos, conforme comando da música. 
Atividade psicopedagoga. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

24/08/2020 Atividade livro encaixe alfabeto uma vez cada uma escolheria a letra e 
encaixaria e falaria as figuras, conversado só se as figuras, os alimentos 
o que gostava para que servia. Objetivo linguagem oral e diálogo. 
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31/08/2020 Escolher pela casa objetos (mínimo 5) com a letra /B/. Mostrar a letra 
para ela 
Exemplo de objetos: banana, balde, bola. 
Antes de pedir os objetos, pedir para ela se lembra de algum que 
comece com a letra /b/. Se não conseguir  fazer ela procurar e colocar 
em cima da mesa depois de todos os objetos sobre a mesa contar 
quantos achou e nomear. Depois fazer ela escolher o objeto e guarda-
lo novamente no lugar. 
Tentar filmar e tirar fotos para comprovação da atividade. 
Objetivos  terapeuticos: atenção, concentração, aprendizagem, 
linguagem oral. 
RESPOSTA: 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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Relatório Mensal 
 
Paciente: Jean Fernando Oliveira Junior  
Data Nascimento: 27/05/2010 
Mês: julho 
Profissional: Karina de Souza 
 

 
 

Data   

06/08/2020 Revisão e organização das atividades enviadas e orientações. 
Capacitação quanto ao uso da plataforma online para envio das 
atividades as famílias. 

13/08/2020 Primeira atividade enviada pela plataforma atividade Bichinho do seu 
nome, através de um vídeo explicativo para a criança criar em uma 
folha um bichinho através das letras do seu nome.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

19/08/2020 No dia de hoje, foi enviado mais uma atividade na plataforma, 
conhecendo as vogais com o objetivo de Reconhecer e Identificar as 
vogais;  
Promover momento de aprendizado entre família e usuário;  
Estimular coordenação motora fina e viso motora e desenvolver 
atenção compartilhada. Para realizar essa atividade será computador, 
Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha.  
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; 
realizar o registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da 
mão; fazer o movimento dos dedos, conforme comando da música. 
Atividade psicopedagoga  
RESPOSTA: Pendente. 
 

21/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas 
entre os dias 10 a 14 de agosto, também foram realizados 
atendimentos via plataforma para auxiliar nas alterações de envio e 
resolução das atividades. 
RESPOSTA: Em execução. 
 

27/08/2020 Retorno aos atendimentos presenciais, ver se Estava fazendo o uso de 
máscara, atendimebto com o educador músical Iago. Jogos de encaixe, 
violão. Objetivo a permanência dele em atendimento com o uso da 
máscara. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
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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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Relatório Mensal 
 
Paciente: João Batista Bronzatti  
Data Nascimento: 30/05/2011 
Mês: agosto  
Profissional: Karina de Souza 
 

 
 

Data   

06/08/2020 Revisão e organização das atividades enviadas e orientações. 
Capacitação quanto ao uso da plataforma online para envio das 
atividades as famílias. 

13/08/2020 Primeira atividade enviada pela plataforma atividade Bichinho do seu 
nome, através de um vídeo explicativo para a criança criar em uma 
folha um bichinho através das letras do seu nome. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

19/08/2020 No dia de hoje, foi enviado mais uma atividade na plataforma, 
conhecendo as vogais com o objetivo de Reconhecer e Identificar as 
vogais;  
 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário;  
 
Estimular coordenação motora fina e viso motora e desenvolver 
atenção compartilhada. Para realizar essa atividade será computador, 
Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha.  
 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; 
realizar o registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da 
mão; fazer o movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

20/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas 
entre os dias 10 a 14 de agosto, também foram realizados 
atendimentos via plataforma para auxiliar nas alterações de envio e 
resolução das atividades. 
RESPOSTA: Em execução. 
 

27/08/2020 Retorno aos atendimentos presenciais, livro festa das cores e 
soletrado. Objetivo contato visual e manutenção, dialogo durante o 
atendimento. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
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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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Relatório Mensal 
 
Paciente:  José Eduardo de Oliveira da Costa  
Data Nascimento: 11/11/2013 
Mês: agosto 
Profissional: Karina de Souza 
 

 
 

Data   

05/08/2020 Revisão e organização das atividades enviadas e orientações. 
Capacitação quanto ao uso da plataforma online para envio das 
atividades as famílias. 

12/08/2020 Primeira atividade enviada pela plataforma atividade Bichinho do seu 
nome, através de um vídeo explicativo para a criança criar em uma 
folha um bichinho através das letras do seu nome. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

19/08/2020 AtividadeObjetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; Promover 
momento de aprendizado entre família e usuário; Estimular 
coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver atenção 
compartilhada. Materiais: computador, Tablet ou celular para 
acessar o link da música e canetinha. Desenvolvimento: Acessar o 
link da música que segue em anexo; realizar o registro das letras 
vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o movimento 
dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

20/08/2020 Atividade corrida maluca do alfabeto, intercalar com ele a pintura das 
figuras, Ele pode começar escolhendo qual figura começar falar o 
nome é pintar, depois a mãe e assim até o final. 
Pegar  dois feijões, ou duas pecinhas que tenha em casa de cores 
diferentes. 
Pegar um dado, caso não tenha pegar uma pecinha quadrada e pintar 
os números em suas partes fazendo um dado, ou fazer um cubo de 
papel e pintar as quantidade em cada lado formando um dado. 
Explicar as regras do jogo, cada um joga o dado e a quantidade que 
cair é a quantidade de casas que irá andar, falar o nome da figura em 
que sua peça parou e se sabe  com que letra iniciar fazer o som da 
letra. 
Termina o jogo quando um dos jogadores chegar no final. Pode ser 
com mais de um jogador. 
 
Materiais: folha em anexo, feijões e pecinhas, 1 dado. 
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Objetivos: interação, concentração, atividades que envolvam o 
cognitivo e a aprendizagem, coordenação motora fina, objetos e 
letras do alfabeto. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

19/08/2020 No dia de hoje, foi enviado mais uma atividade na plataforma, 
conhecendo as vogais com o objetivo de Reconhecer e Identificar as 
vogais;  
 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário;  
 
Estimular coordenação motora fina e viso motora e desenvolver 
atenção compartilhada. Para realizar essa atividade será computador, 
Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha.  
 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; 
realizar o registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da 
mão; fazer o movimento dos dedos, conforme comando da música. 
Atividade psicopedagoga.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

26/98/2020 Atividade refletindo as vogais.OBJETIVO:Conhecer as vogais; 
Desenvolver coordenação motora ampla; Estimular percepção de 
lateralidade; Estimular coordenação olho mão. Desenvolver 
atenção compartilhada e sustentada. MATERIAIS: Rolo de papel 
Higiênico;fita durex larga;Caneta permanente ou canetinha preta. 
DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade confeccionando o 
recurso com rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou 
canetinha,após a confecção utilizaremos a lanterna do celular ou 
manual(comum) para refletir as vogais na parede. Importante que o 
adulto esteja mediando a execução da atividade, reforçando 
verbalmente o nome das vogais, incentivando que a criança olhe e 
faça o traçado das letras na parede, sempre respeitando a 
individualidade de cada aprendente. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

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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Relatório Mensal 
 
Paciente:  Leonardo Teilor Cardoso Martins  
Data Nascimento: 20/01/2017 
Mês: agosto 
Profissional: Karina de Souza 
 

 
 

Data   

10/07/2020 Atividade do brincar pegar caixas, brinquedos, carros montar uma história 
transformando as caixas em escola ou mercado. Trabalhar a interação e o 
brincar. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

06/08/2020 Revisão e organização das atividades enviadas e orientações. Capacitação 
quanto ao uso da plataforma online para envio das atividades as famílias. 

13/08/2020 Atividade formiguinha OBJETIVOS: Identificar as partes do corpo humano; 
Desenvolver autonomia: Desenvolver a coordenação motora ampla. 
MATERIAL/ESTRATÉGIAS: Notebook ou celular para acessar o link da 
musica. Caixa de ovo, tinta guache preta, pincel, canudo flexível e cola 
quente ou cola resistente. DESENVOLVIMENTO: Iremos construir a nossa 
formiguinha e junto com ela dançar a musica "Fui no Mercado".  
RESPOSTA: Pendente. 
 

19/08/2020 Atividade dona aranha. Essa atividade tem o objetivo de desenvolver 
habilidades artísticas, desenvolver a coordenação motora fina, 
criatividade, imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer 
diferentes movimentos gestuais. Para realiza-la vocês vão precisar de: 1 
rolo de papel higiênico, fita adesiva larga, canetinha, uma lanterna( pode 
ser a lanterna do celular) e um ambiente bem escuro. Como fazer: 
Primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma das partes 
abertas com a fita larga adesiva, e em seguida desenhar com a canetinha 
a dona aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, deixar bem 
escurinho, acessar a música da dona aranha que está no link enviado 
junto, e agora utilizaremos a lanterna para projetar a dona aranha na 
parede. Agora é só se divertir com a música e a dona aranha.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

26/08/2020 vídeo: O jacaré foi passear lá na lagoa. Objetivos: Desenvolver habilidades 
artísticas; coordenação motora fina; criatividade; imaginação; promover 
a interação; explorar e reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta guache verde e vermelha, 
rolo de papel higiênico e pincel. Atividade: junto com o vídeo da atividade 
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foi enviado um passo a passo de como confeccionar o jacaré para depois 
juntos dançarmos a música: “o jacaré foi passear lá na lagoa”.   
RESPOSTA: Pendente. 
 

28/08/2020 Aricidade conhecendo as emoções.  
 

Objetivo – Trabalhar a fala e linguagem, como também as 
habilidades socioemocionais. 

 
• Sentar-se com a criança em um momento exclusivo para 
ela, em que esteja somente Leonardo e um adulto; 
• Chamar a atenção de Leonardo para o vídeo enviado referente 

a música das emoções; 
• Enquanto Leonardo escuta e assiste o vídeo, apontar para o 
desenho ao canto do vídeo, nomeando a emoção que aparecer 
(Feliz, triste, bobo, bravo); 
• Após assistirem o vídeo apresentar para Leonardo as figuras 

envidas no final deste arquivo, incentivando que identifique e 
nomeie as emoções;  

RESPOSTA: Pendente. 
 

 

21/98/2020 Retorno aos atendimentos presenciais, estava cantando a música da 
formiguinha atividade jogo do mercado, achar as figuras iguais e colocar 
dentro do carrinho de compras, muita dificuldade de interação, pouca 
atenção em brincadeiras, super foco em letras e números.segu da atividade 
livro de encaixes. Objetivo atenção compartilhada, interação e linguagem 
oral. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

Objetivos 
específicos  

Em processo de avaliação  
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Relatório Mensal 
 
Paciente: Martina Machado Heineberg  
Data Nascimento: 26/09/2013 
Mês: agosto 
Profissional: Karina de Souza 
 

 
 

Data   

06/08/2020 Revisão e organização das atividades enviadas e orientações. 
Capacitação quanto ao uso da plataforma online para envio das 
atividades as famílias. 

13/08/2020 Primeira atividade enviada pela plataforma atividade Bichinho do seu 
nome, através de um vídeo explicativo para a criança criar em uma 
folha um bichinho através das letras do seu nome.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

19/08/2020 No dia de hoje, foi enviado mais uma atividade na plataforma, 
conhecendo as vogais com o objetivo de Reconhecer e Identificar as 
vogais;  
 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário;  
 
Estimular coordenação motora fina e viso motora e desenvolver 
atenção compartilhada. Para realizar essa atividade será 
computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e 
canetinha.  
 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; 
realizar o registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da 
mão; fazer o movimento dos dedos, conforme comando da música. 
Atividade psicopedagoga.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

21/08/2020 Retorno aos atendimentos, estava fazendo o uso de máscara, 
atividade livros de encaixe animais, colocar as partes do rosto que 
faltam e livro encaixes família, utilizando palavras isoladas, pouca 
interação, ficando maia desorganizada nas trocas de terapeutas. 
Objetivos atenção compartilhada e linguagem oral. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

28/08/2020 A brincadeira deve ser realizada entre a criança e 
um adulto; 
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• Separar uma caixa para que ela coloque os objetos que buscar 
dentro da caixa; 
• Explicar para Martina que irão brincar de “O mestre manda”, e 

que ela colocará as coisas que mais gosta e que você pedir dentro 
da caixa; 
• Falar “o mestre mandou...” e solicitar as “coisas preferidas dela” 

como exemplo: ... Buscar no seu quarto o seu brinquedo 
preferido; ... Buscar sua camiseta preferida; ... Buscar na geladeira 
o que você mais gosta de comer; ... Buscar seu ursinho preferido 
... Pegar o sapato que você mais gosta de usar 

... IR SOLICITANDO COISAS QUE MARTINA GOSTE PARA COLOCAR 
NA CAIXA. 
Após o término, mostrar pra ela as coisas que colocaram 
dentro da caixa, falando o nome de cada uma. Reforçando 
pra ela que ali estão as coisas preferidas dela.  

RESPOSTA: Pendente. 
 

 

Objetivos 
específicos  

Em processo de avaliação  
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Relatório Mensal 
 
Paciente: Miguel Antonio Santos Sanches  
Data Nascimento: 05/02/2013 
Mês: agosto 
Profissional: Karina de Souza 
 

 
 

Data   

06/08/2020 Revisão e organização das atividades enviadas e orientações. 
Capacitação quanto ao uso da plataforma online para envio das 
atividades as famílias. 

13/08/2020 Primeira atividade enviada pela plataforma atividade Bichinho do seu 
nome, através de um vídeo explicativo para a criança criar em uma 
folha um bichinho através das letras do seu nome.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

19/08/2020 No dia de hoje, foi enviado mais uma atividade na plataforma, 
conhecendo as vogais com o objetivo de Reconhecer e Identificar as 
vogais;  
 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário;  
 
Estimular coordenação motora fina e viso motora e desenvolver 
atenção compartilhada. Para realizar essa atividade será computador, 
Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha.  
 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; 
realizar o registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da 
mão; fazer o movimento dos dedos, conforme comando da música. 
Atividade psicopedagoga.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

26/08/2020 Segue o vídeo da Psicopedagogia. ATIVIDADE: Refletindo as vogais 
na parede. OBJETIVO:Conhecer as vogais; Desenvolver coordenação 
motora ampla; Estimular percepção de lateralidade; Estimular 
coordenação olho mão. Desenvolver atenção compartilhada e 
sustentada. MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico;fita durex 
larga;Caneta permanente ou canetinha preta. DESENVOLVIMENTO: 
Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso com rolinho de 
papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha,após a 
confecção utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) 
para refletir as vogais na parede. Importante que o adulto esteja 
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mediando a execução da atividade, reforçando verbalmente o nome 
das vogais, incentivando que a criança olhe e faça o traçado das 
letras na parede, sempre respeitando a individualidade de cada 
aprendente . Aguardamos o retorno de vocês através de vídeos, 
fotos ou relatos. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

20/08/2020 Retorno aos atendimentos. Atividade corrida maluca alfabeto, da letra 
A ao Z c figuras relacionadas, pintar e depois escolher as pecinhas pegar 
o dado é jogar, termina quando o primeiro participante chegar ao z. 
Início da atividade aqui e término em casa. Objetivos desenvolver 
8nyeracao, atenção compartilhada, dialogo. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

27/08/2020 Atividade corrida maluca do alfabeto, intercalar com ele a pintura das 
figuras, Ele pode começar escolhendo qual figura começar falar o 
nome é pintar, depois a mãe e assim até o final. 
Pegar  dois feijões, ou duas pecinhas que tenha em casa de cores 
diferentes.pendente. 
Pegar um dado, caso não tenha pegar uma pecinha quadrada e pintar 
os números em suas partes fazendo um dado, ou fazer um cubo de 
papel e pintar as quantidade em cada lado formando um dado. 
Explicar as regras do jogo, cada um joga o dado e a quantidade que 
cair é a quantidade de casas que irá andar, falar o nome da figura em 
que sua peça parou e se sabe  com que letra iniciar fazer o som da 
letra. 
Termina o jogo quando um dos jogadores chegar no final. Pode ser 
com mais de um jogador. 
 
Materiais: folha em anexo, feijões e pecinhas, 1 dado. 
Objetivos: interação, concentração, atividades que envolvam o 
cognitivo e a aprendizagem, coordenação motora fina, objetos e letras 
do alfabeto. 
Observação: se não tiver como imprimir olhar o jogo e tentar 
reproduzir com desenhos ou colagens. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

  

Objetivos 
específicos  

Em processo de avaliação  
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Relatório Mensal 
 
Paciente: Paulo Henrique Koch Arruda 
Data Nascimento: 30/07/2013 
Mês: agosto 
Profissional: Karina de Souza 
 

 
 

Data   

04/08/2020 Revisão e organização das atividades enviadas e orientações. 
Capacitação quanto ao uso da plataforma online para envio das 
atividades as famílias. 

11/08/2020 Primeira atividade enviada pela plataforma atividade Bichinho do seu 
nome, através de um vídeo explicativo para a criança criar em uma 
folha um bichinho através das letras do seu nome.  
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

18/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre 
os dias 10 a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via 
plataforma para auxiliar nas alterações de envio e resolução das 
atividades. 
RESPOSTA: Em execução. 
 

19/08/2020 No dia de hoje, foi enviado mais uma atividade na plataforma, 
conhecendo as vogais com o objetivo de Reconhecer e Identificar as 
vogais;  
 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário;  
 
Estimular coordenação motora fina e viso motora e desenvolver 
atenção compartilhada. Para realizar essa atividade será computador, 
Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha.  
 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; 
realizar o registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da 
mão; fazer o movimento dos dedos, conforme comando da música. 
Atividade psicopedagoga.  
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

24/08/2020 Rerorno aos atendimebtos presenciais estava bem falante e 
participativo, aceitou o jogo oferecido bingo dos alimentos, falou o 
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que havia almoçado dos alimentos que estavam ali que gostava. 
Objetivos linguagem oral e interação  
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

26/08/2020 ATIVIDADE: Refletindo as vogais na parede. OBJETIVO:Conhecer as 
vogais; Desenvolver coordenação motora ampla; Estimular 
percepção de lateralidade; Estimular coordenação olho mão. 
Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. MATERIAIS: Rolo 
de papel Higiênico;fita durex larga;Caneta permanente ou canetinha 
preta. DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade confeccionando 
o recurso com rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou 
canetinha,após a confecção utilizaremos a lanterna do celular ou 
manual(comum) para refletir as vogais na parede. Importante que o 
adulto esteja mediando a execução da atividade, reforçando 
verbalmente o nome das vogais, incentivando que a criança olhe e 
faça o traçado das letras na parede, sempre respeitando a 
individualidade de cada aprendente  
RESPOSTA: Pendente. 
 

Objetivos 
específicos  

Em processo de avaliação  
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Relatório Mensal 
 
Paciente:  Phillip  
Data Nascimento: 
Mês:  
Profissional: Karina de Souza 
 

 
 

Data   

03/08/2020  

10/08/2020 Primeira atividade enviada pela plataforma atividade dança da 
formiguinha através do Vídeo trabalhar as partes do corpo, a 
coordenação motora, linguagem.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

17/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre 
os dias 10 a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via 
plataforma para auxiliar nas alterações de envio e resolução das 
atividades. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

19/08/2020 No dia de hoje, foi enviado mais uma atividade na plataforma, 
conhecendo as vogais com o objetivo de Reconhecer e Identificar as 
vogais;  
 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário;  
 
Estimular coordenação motora fina e viso motora e desenvolver 
atenção compartilhada. Para realizar essa atividade será computador, 
Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha.  
 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; 
realizar o registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da 
mão; fazer o movimento dos dedos, conforme comando da música. 
Atividade psicopedagoga.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

24/08/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL - Não compareceu. 

31/08/2020 Desligamento. 

Objetivos 
específicos  

Em processo de avaliação  
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Relatório Mensal 
 
Paciente: Soraya Amarante da Rosa  
Data Nascimento: 11/04/2011 
Mês: agosto  
Profissional: Karina de Souza 
 

 
 

Data   

03/08/2020 Revisão e organização das atividades enviadas e orientações. 
Capacitação quanto ao uso da plataforma online para envio das 
atividades as famílias. 

 

10/08/2020 Primeira atividade enviada pela plataforma atividade Bichinho do seu 
nome, através de um vídeo explicativo para a criança criar em uma 
folha um bichinho através das letras do seu nome.  
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

17/08/2020 Volta aos atendimentos presenciais participou com a mãe para 
utilização do uso da máscara, foi realizado somente o primeiro 
atendimento, para que aos poucos a crianca possa se adaptar ao uso 
correto da mascara.Passado orientações a mãe de máscaras de tipos de 
máscaras e como iniciar o processo.uilizacao de  livros de encaixe e 
animais. Estava tranquila utilizando momentos de fala relacionadas a 
atividades. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

19/08/2020 No dia de hoje, foi enviado mais uma atividade na plataforma, 
conhecendo as vogais com o objetivo de Reconhecer e Identificar as 
vogais;  
 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário;  
 
Estimular coordenação motora fina e viso motora e desenvolver 
atenção compartilhada. Para realizar essa atividade será computador, 
Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha.  
 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; 
realizar o registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da 
mão; fazer o movimento dos dedos, conforme comando da música. 
Atividade psicopedagoga.  
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

24/08/2020 Atividade: Relaxamento com pressão e texturas 
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Objetivo: Desenvolver a interação, promover o relaxamento e 
percepção corporal. 
 
Materiais: Música relaxante, creme para massagem, diferentes 
texturas (algodão, tecido àspero, rolo de massagem, etc.) 
 
Execução:  
1º passo: escolha uma música constante e suave. No Youtube tem 
músicas excelentes de relaxamento! A música tem uma habilidade 
natural de modificar o humor. 
2º passo: passar creme e massagear bem os pés e as panturrilhas. 
Também realize alongamentos nas pernas. 
3º passo: intercale os momentos de massagem com deslizamentos 
sobre a pele, movimentos suaves e profundos, “amassamentos”, 

“pinçamentos” e fricções. Posteriormente também deverão ser 

passadas as diferentes texturas sobre a pele de Soraya. 
4º passo: fazer anotações das observações realizadas em cada etapa da 
massagem com as diferentes pressões e texturas. 
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

26/08/2020 ATIVIDADE: Refletindo as vogais na parede. OBJETIVO: Conhecer as 
vogais; Desenvolver coordenação motora ampla; Estimular 
percepção de lateralidade; Estimular coordenação olho mão. 
Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. MATERIAIS: Rolo 
de papel Higiênico; fita durex larga; Caneta permanente ou 
canetinha preta. DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade 
confeccionando o recurso com rolinho de papel, fita durex e caneta 
permanente ou canetinha,após a confecção utilizaremos a lanterna 
do celular ou manual(comum) para refletir as vogais na parede. 
Importante que o adulto esteja mediando a execução da atividade, 
reforçando verbalmente o nome das vogais, incentivando que a 
criança olhe e faça o traçado das letras na parede, sempre 
respeitando a individualidade de cada aprendente . Aguardamos o 
retorno de vocês através de vídeos, fotos ou relatos aqui na 
plataforma! Esse momento é de grande aprendizado, pois a criança 
aprenderá brincando. 
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

31/08/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL - Não compareceu. 
 

Objetivos 
específicos  

Em processo de avaliação  
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RELATÓRIO MENSAL – AGOSTO/2020 

Fonoaudióloga Lara Karina Soares 

Paciente: Bernardo Rey Portnei 

Data Nascimento: 8/03/2006 

Mês: Agosto/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

Data  

3/08/2020 a 
7/08/2020 

A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 

encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 

plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 

das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 

cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 

o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 

auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 

organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 

não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 

orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 

necessário.  

13/08/2020  Enviado vídeo de atividade de Psicopedagogia através da plataforma 

on-line. Atividade “Bichinho do seu nome”, com o objetivo de estimular 

o reconhecimento do nome próprio, desenvolver coordenação motora 

fina e Visio motora, imaginação e atenção sustentada e compartilhada. 

Para realizar essa proposta foi necessário utilizar como recurso, folhas 

A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir.  
Atividade deverá ser realizada até o dia 19/08/2020 

PESPOSTA: Pendente.  
 

18/08/2020 Paciente compareceu ao atendimento presencial. O objetivo deste 

atendimento foi ampliar a narrativa oral (desenvolver diálogos 

narrativos mais complexos). Foi utilizado o jogo Puxa-Conversa, 

Bernardo foi bem participativo, comentou sobre o que está fazendo 

neste período de quarentena. Foi pontuado a produção correta dos 

fonemas /ch/ e /j/ durante a conversação, B. ainda não automatizou 

estes fonemas.  

ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

19/08/2020 Enviado vídeo de atividade de Psicopedagogia através da plataforma 
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on-line. Atividade “Conhecendo as vogais”, com o objetivo de 

Reconhecer e Identificar as vogais; Promover momento de aprendizado 

entre família e usuário; Estimular coordenação motora fina e viso 

motora; Desenvolver atenção compartilhada. Materiais: 

computador,Tablet ou celular para acessar o link da música e 

canetinha. 
Atividade deverá ser realizada até o dia 25/08/2020 

PESPOSTA: Pendente. 
 

25/08/2020 Enviado atividade de Fonoaudiologia e Psicologia através da plataforma 

on-line. Atividade “Sendo Youtuber por 1 dia”, com o objetivo de 

Estimular trocas de turno comunicativa (interação social), Ampliar a 
narrativa oral (desenvolver diálogos narrativos mais complexos), 

Trabalhar memória de curto e longo prazo, emoções e sentimentos.  

Atividade deverá ser realizada até o dia 31/08/2020 

PESPOSTA: Pendente. 
 

26/08/2020 Enviado vídeo de atividade de Ed. Artes através da plataforma on-line. 

Atividade “Sessão de Cinema em Casa”, Assistir um filme todos juntos, 

em família. De preferência à noite, para ficar mais escurinho e criar um 

clima de cinema ou, se for durante o dia vocês podem escurecer o 

ambiente com cortinas ou toalhas. 

Pode-se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa escolha um 

filme de sua preferência por vez, a cada dia, agradando assim a todos.  

Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir pipoca 

de acordo com os gostos pessoais. 

Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do término do filme 

fazer uma roda de conversa.  

Cada um poderá expor a leitura e a mensagem deste filme. E se o final 

fosse diferente? Quais os sentimentos que transmitiu? Etc... 

PESPOSTA: 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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Relatório Mensal 

Paciente: Daniel Victor Pires Pereira  

Data Nascimento: 29/08/2007 

Mês: Agosto/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

Data  

3/08/2020 a 
7/08/2020 

A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 

encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 

plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 

das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 

cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 

o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 

auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 

organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 

não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 

orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 

necessário.  

13/08/2020 Enviado vídeo de atividade de Ed. Artes através da plataforma on-line. 

Atividade “Teatro”, com o objetivo de Promover a socialização e a 

interação. Buscar a participação, o estímulo, além do crescimento 

cultural e da linguagem oral e corporal. Materiais: Roupas, adereços, 

maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de papelão, som e luz. 
PESPOSTA: Pendente. 
 

20/08/2020 Enviado vídeo de atividade através da plataforma on-line. Atividade 

“Noite Temática”, com o objetivo de Incentivar um momento de união 

e descontração para os participantes. Reconhecer a linguagem corporal 

como meio de interação social. Materiais: Use a criatividade e faça a 

festa do pijama, noite de máscaras, artistas, noite italiana, noite do 

cinema, noite árabe, etc... E para incrementar a idéia, você pode 

preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, sanduiche, comida típica) e 

escolher filmes, músicas ou danças de acordo com o tema escolhido. 
PESPOSTA: Pendente. 
 

21/08/2020 Enviado atividade de Fonoaudiologia, Psicologia e Pedagogia através da 

plataforma on-line. Atividade “Caixinha dos Problemas”, com o 

objetivo de Trabalhar a interação, perceber as emoções, sentimentos e 

poder expressar, estimular a intenção comunicativa e a linguagem 
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escrita.  

PESPOSTA: Pendente. 
 

26/08/2020 Enviado vídeo de atividade através da plataforma on-line. Atividade 

“Sessão de Cinema em Casa”, Assistir um filme todos juntos, em 

família. De preferência à noite, para ficar mais escurinho e criar um 

clima de cinema ou, se for durante o dia vocês podem escurecer o 

ambiente com cortinas ou toalhas. 

Pode-se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa escolha um 

filme de sua preferência por vez, a cada dia, agradando assim a todos.  

Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir pipoca 

de acordo com os gostos pessoais. 

Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do término do filme 

fazer uma roda de conversa.  

Cada um poderá expor a leitura e a mensagem deste filme. E se o final 

fosse diferente? Quais os sentimentos que transmitiu? Etc... 

PESPOSTA: Pendente. 
 

28/08/2020 Paciente compareceu ao atendimento presencial. O objetivo deste 

atendimento foi estabelecer vinculo terapêutico e avaliar questões 

fonológicas. Foi realizado o Jogo Palavra Secreta, Daniel foi 

participativo, porém, apresentou lentidão de 

pensamento/compreensão não esperado para a sua idade.  

ATENDIMENTO PRESENCIAL 
  

  

  
Objetivos 

Específicos: 

· Estabelecer vínculo terapêutico; 
· Avaliar questões fonológicas.  
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Relatório Mensal 

Paciente: Davi Alexandre Almeida 

Data Nascimento: 3/01/2009 

Mês: Agosto/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

 

Data  

3/08/2020 a 
7/08/2020 

A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 

encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 

plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 

das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 

cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 

o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 

auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 

organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 

não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 

orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 

necessário.  

13/08/2020 Enviado vídeo de atividade através da plataforma on-line. Atividade 

“Teatro”, com o objetivo de Promover a socialização e a interação. 

Buscar a participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da 

linguagem oral e corporal. Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, 

tecidos, toalhas, caixas de papelão, som e luz. 
Atividade deverá ser realizada até o dia 19/08/2020 

PESPOSTA: Atividade realizada. 
 

19/08/2020 Enviado vídeo de atividade através da plataforma on-line. Atividade 

“Noite Temática”, com o objetivo de Incentivar um momento de união 

e descontração para os participantes. Reconhecer a linguagem corporal 

como meio de interação social. Materiais: Use a criatividade e faça a 

festa do pijama, noite de máscaras, artistas, noite italiana, noite do 

cinema, noite árabe, etc... E para incrementar a idéia, você pode 

preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, sanduiche, comida típica) e 

escolher filmes, músicas ou danças de acordo com o tema escolhido. 
Atividade deverá ser realizada até o dia 25/08/2020 

PESPOSTA: Atividade realizada. 
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20/08/2020 Paciente compareceu ao atendimento presencial. O objetivo deste 

atendimento foi estimular intenção comunicativa oral e aprimorar a 

narrativa oral. Davi A. contou o que está fazendo em casa nesse 

período de quarentena, ressalta-se que em todo o atendimento falou 

assuntos que envolvam jogos eletrônicos e desenhos animados. 

Durante o jogo “Puxa Conversa” falou a seguinte frase “Eu tenho novos 

sonhos, quero sair para conhecer outros lugares e conhecer pessoas...” 

Quando a terapeuta perguntou sobre quais lugares ele gostaria de 

conhecer, o mesmo respondeu “Lugares que tenham Pokemon” e 

acrescentou dizendo que quando crescer quer ser “Campeão de 

Pokemons”.  

ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

26/08/2020 Enviado vídeo de atividade através da plataforma on-line. Atividade 

“Sessão de Cinema em Casa”, Assistir um filme todos juntos, em 

família. De preferência à noite, para ficar mais escurinho e criar um 

clima de cinema ou, se for durante o dia vocês podem escurecer o 

ambiente com cortinas ou toalhas. 

Pode-se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa escolha um 

filme de sua preferência por vez, a cada dia, agradando assim a todos.  

Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir pipoca 

de acordo com os gostos pessoais. 

Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do término do filme 

fazer uma roda de conversa.  

Cada um poderá expor a leitura e a mensagem deste filme. E se o final 

fosse diferente? Quais os sentimentos que transmitiu? Etc... 

Atividade deverá ser respondida até o dia 01/09/2020 

PESPOSTA: Pendente. 
 

27/08/2020 Enviado atividade de Fonoaudiologia, Psicologia e Pedagogia através da 

plataforma on-line. Atividade “Falando sobre medos”, com o objetivo 

de Trabalhar o diálogo, as emoções, a escrita, a narrativa e a 

criatividade. 

Atividade deverá ser realizada até o dia 02/09/2020 

PESPOSTA: 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; 

 
 

421 / 1118



 

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: Agosto/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

Data  

3/08/2020 a 
7/08/2020 

A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 

encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 

plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 

das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 

cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 

o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 

auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 

organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 

não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 

orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 

necessário. 

13/08/2020 Enviado vídeo de atividade através da plataforma on-line. Atividade 

“Teatro”, com o objetivo de Promover a socialização e a interação. 

Buscar a participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da 

linguagem oral e corporal. Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, 

tecidos, toalhas, caixas de papelão, som e luz. 
PESPOSTA: Pendente. 
 

19/08/2020 Enviado vídeo de atividade através da plataforma on-line. Atividade 

“Noite Temática”, com o objetivo de Incentivar um momento de união 

e descontração para os participantes. Reconhecer a linguagem corporal 

como meio de interação social. Materiais: Use a criatividade e faça a 

festa do pijama, noite de máscaras, artistas, noite italiana, noite do 

cinema, noite árabe, etc... E para incrementar a idéia, você pode 

preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, sanduiche, comida típica) e 

escolher filmes, músicas ou danças de acordo com o tema escolhido.                                                
PESPOSTA: Pendente. 
 

20/08/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL – Não compareceu.  
 

26/08/2020 Enviado vídeo de atividade através da plataforma on-line. Atividade 

“Sessão de Cinema em Casa”, Assistir um filme todos juntos, em 
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família. De preferência à noite, para ficar mais escurinho e criar um 

clima de cinema ou, se for durante o dia vocês podem escurecer o 

ambiente com cortinas ou toalhas. 

Pode-se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa escolha um 

filme de sua preferência por vez, a cada dia, agradando assim a todos.  

Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir pipoca 

de acordo com os gostos pessoais. 

Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do término do filme 

fazer uma roda de conversa.  

Cada um poderá expor a leitura e a mensagem deste filme. E se o final 

fosse diferente? Quais os sentimentos que transmitiu? Etc... 

PESPOSTA: Pendente. 
 

27/08/2020 Enviado atividade de Fonoaudiologia e Ed. Física através da plataforma 

on-line. Atividade “Circuito Ativo”, com o objetivo de aumentar o 

vocabulário, aprimorar habilidades motoras e psicomotoras.   

PESPOSTA: 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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Relatório Mensal 

Paciente: Edie Lourenço Carvalho 

Data Nascimento: 20/02/2009 

Mês: Agosto/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

Data  

3/08/2020 a 
7/08/2020 

A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 

encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 

plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 

das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 

cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 

o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 

auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 

organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 

não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 

orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 

necessário. 

13/08/2020 Enviado vídeo de atividade através da plataforma on-line. Atividade 

“Teatro”, com o objetivo de Promover a socialização e a interação. 

Buscar a participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da 

linguagem oral e corporal. Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, 

tecidos, toalhas, caixas de papelão, som e luz. 
Atividade deverá ser realizada até o dia 19/08/2020 

PESPOSTA: Atividade realizada. 
 

19/08/2020 Enviado vídeo de atividade através da plataforma on-line. Atividade 

“Noite Temática”, com o objetivo de Incentivar um momento de união 

e descontração para os participantes. Reconhecer a linguagem corporal 

como meio de interação social. Materiais: Use a criatividade e faça a 

festa do pijama, noite de máscaras, artistas, noite italiana, noite do 

cinema, noite árabe, etc... E para incrementar a idéia, você pode 

preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, sanduiche, comida típica) e 

escolher filmes, músicas ou danças de acordo com o tema escolhido. 
Atividade deverá ser realizada até o dia 25/08/2020 

PESPOSTA: Pendente. 
 

17/08/2020 Paciente compareceu ao atendimento presencial. O objetivo deste 

atendimento foi estimular intenção comunicativa oral, aumentar o 
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vocabulário e aprimorar a narrativa oral. Foi utilizado o jogo Puxa-

Conversa, Edie apresentou dificuldades em responder algumas 

perguntas. Ressalta-se que estava com bastante sono durante o 

atendimento.  

ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

24/08/2020 Enviado atividade de Fonoaudiologia, Psicologia e Pedagogia através da 

plataforma on-line. Atividade “Sendo Youtuber por 1 dia”, com o 

objetivo de Estimular trocas de turno comunicativa (interação social), 
Ampliar a narrativa oral (desenvolver diálogos narrativos mais 

complexos), Trabalhar memória de curto e longo prazo, emoções e 

sentimentos.  

Atividade deverá ser realizada até o dia 30/08/2020 

PESPOSTA: Atividade realizada. 
 

26/08/2020 Enviado vídeo de atividade através da plataforma on-line. Atividade 

“Sessão de Cinema em Casa”, Assistir um filme todos juntos, em 

família. De preferência à noite, para ficar mais escurinho e criar um 

clima de cinema ou, se for durante o dia vocês podem escurecer o 

ambiente com cortinas ou toalhas. 

Pode-se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa escolha um 

filme de sua preferência por vez, a cada dia, agradando assim a todos.  

Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir pipoca 

de acordo com os gostos pessoais. 

Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do término do filme 

fazer uma roda de conversa.  

Cada um poderá expor a leitura e a mensagem deste filme. E se o final 

fosse diferente? Quais os sentimentos que transmitiu? Etc... 

Atividade deverá ser respondida até o dia 01/09/2020 

PESPOSTA: Atividade realizada. 
 

31/08/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL – Não compareceu. 
 

  

  

  
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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Relatório Mensal 

Paciente: Emanuel Gonçalves Buzzo  

Data Nascimento: 03/02/2012 

Mês: Agosto/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

 

Data  

3/08/2020 a 
7/08/2020 

A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 

encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 

plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 

das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 

cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 

o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 

auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 

organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 

não foi realizado. Além disso, a equipe manteve os atendimentos, 

orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 

necessário. 

13/08/2020 Enviado vídeo de atividade através da plataforma on-line. Atividade 

“Teatro”, com o objetivo de Promover a socialização e a interação. 

Buscar a participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da 

linguagem oral e corporal. Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, 

tecidos, toalhas, caixas de papelão, som e luz. 
Atividade deverá ser realizada até o dia 19/08/2020 

PESPOSTA: Atividade realizada. 
 

18/08/2020 Paciente compareceu ao atendimento presencial. O objetivo deste 

atendimento foi estabelecer vínculo terapêutico e avaliar questões 

fonológicas. Emanuel contou o que está fazendo nesse período de 

quarentena. Foi realizado o Jogo “Supermercado”, E. foi bem 

participativo!  

ATEDIMENTO PRESENCIAL 
 

19/08/2020 Enviado vídeo de atividade através da plataforma on-line. Atividade 

“Noite Temática”, com o objetivo de Incentivar um momento de união 

e descontração para os participantes. Reconhecer a linguagem corporal 

como meio de interação social. Materiais: Use a criatividade e faça a 
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festa do pijama, noite de máscaras, artistas, noite italiana, noite do 

cinema, noite árabe, etc... E para incrementar a idéia, você pode 

preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, sanduiche, comida típica) e 

escolher filmes, músicas ou danças de acordo com o tema escolhido. 
Atividade deverá ser realizada até o dia 25/08/2020 

PESPOSTA: Atividade realizada. 
 

25/08/2020 Enviado atividade de Fonoaudiologia, Psicologia e Pedagogia através da 

plataforma on-line. Atividade “Caixinha dos Problemas”, com o 

objetivo de Trabalhar a interação, perceber as emoções, sentimentos e 

poder expressar, estimular a intenção comunicativa e a linguagem 

escrita. Atividade deverá ser realizada até o dia 31/08/2020 

PESPOSTA: Atividade realizada. 
 

26/08/2020 Enviado vídeo de atividade através da plataforma on-line. Atividade 

“Sessão de Cinema em Casa”, Assistir um filme todos juntos, em 

família. De preferência à noite, para ficar mais escurinho e criar um 

clima de cinema ou, se for durante o dia vocês podem escurecer o 

ambiente com cortinas ou toalhas. 

Pode-se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa escolha um 

filme de sua preferência por vez, a cada dia, agradando assim a todos.  

Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir pipoca 

de acordo com os gostos pessoais. 

Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do término do filme 

fazer uma roda de conversa.  

Cada um poderá expor a leitura e a mensagem deste filme. E se o final 

fosse diferente? Quais os sentimentos que transmitiu? Etc... 

Atividade deverá ser respondida até o dia 01/09/2020 

PESPOSTA: Pendente. 
 

  

  

  
Objetivos 

Específicos: 

· Estabelecer vínculo terapêutico; 
· Avaliar questões fonológicas 
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Relatório Mensal 

Paciente: Fábio Henrique Firmino Molinari 

Data Nascimento: 15/07/2009 

Mês: Agosto/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

 

Data  

3/08/2020 a 
7/08/2020 

A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 

encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 

plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 

das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 

cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 

o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 

auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 

organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 

não foi realizado. Além disso, a equipe manteve os atendimentos, 

orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 

necessário. 

13/08/2020 Enviado vídeo de atividade através da plataforma on-line. Atividade 

“Teatro”, com o objetivo de Promover a socialização e a interação. 

Buscar a participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da 

linguagem oral e corporal. Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, 

tecidos, toalhas, caixas de papelão, som e luz. 
Atividade deverá ser realizada até o dia 19/08/2020 

PESPOSTA: Pendente. 
 

17/08/2020 Paciente compareceu ao atendimento presencial. O objetivo deste 

atendimento foi avaliar narrativa oral e trabalhar memória e funções 

executivas. Foi utilizado o jogo Puxa-Conversa, Fábio foi bem 

participativo, apresentando ótima desenvoltura de conversação. 

Comentou sobre a sua família, sobre o que fez durante o final de 

semana e deu a sua opinião quanto assuntos de atualidades e 

relacionamentos.  

ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

19/08/2020 Enviado vídeo de atividade através da plataforma on-line. Atividade 

“Noite Temática”, com o objetivo de Incentivar um momento de união 
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e descontração para os participantes. Reconhecer a linguagem corporal 

como meio de interação social. Materiais: Use a criatividade e faça a 

festa do pijama, noite de máscaras, artistas, noite italiana, noite do 

cinema, noite árabe, etc... E para incrementar a idéia, você pode 

preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, sanduiche, comida típica) e 

escolher filmes, músicas ou danças de acordo com o tema escolhido. 
Atividade deverá ser realizada até o dia 25/08/2020 

PESPOSTA: Pendente. 
 

24/08/2020 Enviado atividade de Fonoaudiologia, Psicologia e Ed. Musical através 

da plataforma on-line. Atividade “A guitarra e suas partes”, com o 

objetivo de estimular aspectos musicais e cognitivos, trabalhar a          

auto percepção e preferencias e aprimorar a narrativa. 

Atividade deverá ser realizada até o dia 30/08/2020 

PESPOSTA: Atividade realizada. 
 

26/08/2020 Enviado vídeo de atividade através da plataforma on-line. Atividade 

“Sessão de Cinema em Casa”, Assistir um filme todos juntos, em 

família. De preferência à noite, para ficar mais escurinho e criar um 

clima de cinema ou, se for durante o dia vocês podem escurecer o 

ambiente com cortinas ou toalhas. 

Pode-se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa escolha um 

filme de sua preferência por vez, a cada dia, agradando assim a todos.  

Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir pipoca 

de acordo com os gostos pessoais. 

Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do término do filme 

fazer uma roda de conversa.  

Cada um poderá expor a leitura e a mensagem deste filme. E se o final 

fosse diferente? Quais os sentimentos que transmitiu? Etc... 

Atividade deverá ser respondida até o dia 01/09/2020 

PESPOSTA: Pendente. 
 

31/08/2020 Paciente compareceu ao atendimento presencial. O objetivo deste 

atendimento foi avaliar narrativa oral e trabalhar memória e funções 

executivas. Foi utilizado o Jogo “Quem Sou?” de maneira adaptada. Ao 

invés de usar as figuras do jogo, usamos palavras. Ao final do 

atendimento, F. propôs de escolhermos uma das palavras e reproduzir 

através de desenho. O mesmo trouxe as atividades que foram enviadas 

e explicou como foi realiza-las.  

ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

Objetivos 
Específicos: 

· Estabelecer vínculo com o paciente; 

· Avaliar questões fonológicas 
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Relatório Mensal 

Paciente: Felipe Félix  

Data Nascimento: 17/07/2014 

Mês: Agosto/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

Data  

3/08/2020 a 
7/08/2020 

A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 

encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 

plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 

das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 

cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 

o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 

auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 

organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 

não foi realizado. Além disso, a equipe manteve os atendimentos, 

orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 

necessário. 

10/08/2020 Enviado vídeo da atividade “Dança da Formiguinha” através da 

plataforma online com o objetivo de Identificar as partes do corpo 

humano; Desenvolver autonomia: Desenvolver a coordenação motora 

ampla. Materiais a serem utilizados: Notebook ou celular para acessar 

o link da musica. Caixa de ovo, tinta guache preta, pincel, canudo 

flexível e cola quente ou cola resistente. 

Atividade deverá ser realizada até o dia 19/08/2020 

PESPOSTA: Pendente. 
 

17/08/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL – Não compareceu. 
 

19/08/2020 Enviado vídeo da atividade “Projetando a Dona Aranha” através da 

plataforma online com o objetivo de Desenvolver habilidades artísticas, 

desenvolver a coordenação motora fina, criatividade, imaginação; 

promover a interação; explorar e reconhecer diferentes movimentos 

gestuais. Materiais a serem utilizados: Um rolo de papel higiênico, fita 

larga adesiva, canetinha, uma lanterna (pode ser a lanterna do celular) 

e um ambiente bem escuro. 

PESPOSTA: Pendente. 
 

24/08/2020 Enviado atividade de Fonoaudiologia, Psicologia e Ed. Física através da 
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plataforma on-line. Atividade “Sendo um Extraterreste”, com o 

objetivo de Aumentar o vocabulário; Aprimorar a narrativa oral 

(desenvolver diálogos narrativos mais complexos); Estimular 

imaginação e a criatividade; Trabalhar emoções, sentimentos e o 

simbólico; Coordenação motora. 

PESPOSTA: Atividade realizada. 
 

26/08/2020 Enviado vídeo de atividade “Refletindo as vogais na parede” através da 

plataforma on-line com o objetivo de Conhecer as vogais; Desenvolver 

coordenação motora ampla; Estimular percepção de lateralidade; 

Estimular coordenação olho mão. Desenvolver atenção compartilhada 

e sustentada. Materiais: Rolo de papel Higiênico; fita durex larga; 

Caneta permanente ou canetinha preta. Desenvolvimento: Iniciaremos 

a atividade confeccionando o recurso com rolinho de papel, fita durex 

e caneta permanente ou canetinha, após a confecção utilizaremos a 

lanterna do celular ou manual (comum) para refletir as vogais na 

parede. Importante que o adulto esteja mediando a execução da 

atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, incentivando 

que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, sempre 

respeitando a individualidade de cada um. 

PESPOSTA: Pendente. 
 

31/08/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL – Não compareceu. 
 

  

  
Objetivos 

Específicos: 

· Estimular intenção comunicativa oral; 
· Aumentar vocabulário; 
· Aprimorar a organização do sistema fonológico.      
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Relatório Mensal 

Paciente: Felipe Gabriel da Silva  

Data Nascimento: 02/10/2010 

Mês: Agosto/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

Data  

3/08/2020 a 
7/08/2020 

A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 

encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 

plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 

das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 

cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 

o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 

auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 

organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 

não foi realizado. Além disso, a equipe manteve os atendimentos, 

orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 

necessário. 

13/08/2020 Enviado vídeo de atividade através da plataforma on-line. Atividade 

“Bichinho do seu nome”, com o objetivo de estimular o 

reconhecimento do nome próprio, desenvolver coordenação motora 

fina e Visio motora, imaginação e atenção sustentada e compartilhada. 

Para realizar essa proposta foi necessário utilizar como recurso, folhas 

A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir.  
PESPOSTA: Pendente. 
 

19/08/2020 Enviado vídeo de atividade através da plataforma on-line. Atividade 

“Conhecendo as vogais”, com o objetivo de Reconhecer e Identificar as 

vogais; Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 

Estimular coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver 

atenção compartilhada. Materiais: computador,Tablet ou celular para 

acessar o link da música e canetinha. 

PESPOSTA: Pendente. 
 

26/08/2020 Enviado vídeo de atividade “Refletindo as vogais na parede” através da 

plataforma on-line com o objetivo de Conhecer as vogais; Desenvolver 

coordenação motora ampla; Estimular percepção de lateralidade; 

Estimular coordenação olho mão. Desenvolver atenção compartilhada 

e sustentada. Materiais: Rolo de papel Higiênico; fita durex larga; 
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Caneta permanente ou canetinha preta. Desenvolvimento: Iniciaremos 

a atividade confeccionando o recurso com rolinho de papel, fita durex 

e caneta permanente ou canetinha, após a confecção utilizaremos a 

lanterna do celular ou manual (comum) para refletir as vogais na 

parede. Importante que o adulto esteja mediando a execução da 

atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, incentivando 

que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, sempre 

respeitando a individualidade de cada um. 

PESPOSTA: Pendente. 
 

  

  
  

  

  
Objetivos 

Específicos: 

· Estabelecer vínculo terapêutico; 
· Avaliar questões fonológicas. 
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Relatório Mensal 

 Paciente: Gabriel Ávila de Oliveira 

 Data Nascimento: 8/03/2013 

 Mês: Agosto/2020 

 Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

Data  

3/08/2020 a 
7/08/2020 

A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 

encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 

plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 

das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 

cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 

o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 

auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 

organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 

não foi realizado. Além disso, a equipe manteve os atendimentos, 

orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 

necessário. 

13/08/2020 Enviado vídeo de atividade através da plataforma on-line. Atividade 

“Bichinho do seu nome”, com o objetivo de estimular o 

reconhecimento do nome próprio, desenvolver coordenação motora 

fina e Visio motora, imaginação e atenção sustentada e compartilhada. 

Para realizar essa proposta foi necessário utilizar como recurso, folhas 

A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir.  
Atividade deverá ser realizada até o dia 19/08/2020 

PESPOSTA: Pendente. 
 

19/08/2020 Enviado vídeo de atividade através da plataforma on-line. Atividade 

“Conhecendo as vogais”, com o objetivo de Reconhecer e Identificar as 

vogais; Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 

Estimular coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver 

atenção compartilhada. Materiais: computador,Tablet ou celular para 

acessar o link da música e canetinha. 

PESPOSTA: Pendente. 
 

27/08/2020 Paciente compareceu ao atendimento presencial. O objetivo deste 

atendimento foi aumentar o vocabulário, aprimorar a narrativa oral e 

aprimorar a organização do sistema fonológico. Foi realizado o Jogo 

Pizza Maluca, G. foi bem participativo, interagiu com a terapeuta e 
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apresentou boa intenção comunicativa.  

ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

  

  
  

  

  
Objetivos 

Específicos: 

· Aprimorar a narrativa oral (desenvolver diálogos narrativos 
mais complexos); 

· Aprimorar a organização do sistema fonológico. 
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Relatório Mensal 

Paciente: Gustavo Antonio de Souza Manske  

Data Nascimento: 24/07/2008 

Mês: Agosto/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

Data  

3/08/2020 a 
7/08/2020 

A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 

encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 

plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 

das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 

cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 

o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 

auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 

organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 

não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 

orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 

necessário.  

 13/08/2020 Enviado vídeo de atividade através da plataforma on-line. Atividade 

“Teatro”, com o objetivo de Promover a socialização e a interação. 

Buscar a participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da 

linguagem oral e corporal. Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, 

tecidos, toalhas, caixas de papelão, som e luz. 
PESPOSTA: Pendente. 
 

17/08/2020 Paciente compareceu ao atendimento presencial. O objetivo deste 

atendimento foi estabelecer vínculo terapêutico e avaliar questões 

fonológicas. Gustavo contou o que gosta de fazer indo para a temática 

musical. Relatou que gosta muito de escutar músicas de rock e que 

aprendeu com o seu pai, falou sobre as suas bandas preferidas e a 

história delas. Realizou o lanche no meu atendimento! 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

 

19/08/2020 Enviado vídeo de atividade através da plataforma on-line. Atividade 

“Noite Temática”, com o objetivo de Incentivar um momento de união 

e descontração para os participantes. Reconhecer a linguagem corporal 

como meio de interação social. Materiais: Use a criatividade e faça a 

festa do pijama, noite de máscaras, artistas, noite italiana, noite do 

cinema, noite árabe, etc... E para incrementar a idéia, você pode 
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preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, sanduiche, comida típica) e 

escolher filmes, músicas ou danças de acordo com o tema escolhido. 
PESPOSTA: Atividade realizada. 
 

24/08/2020 Enviado atividade de Fonoaudiologia, Psicologia e Pedagogia através da 

plataforma on-line. Atividade “Caixinha dos Problemas”, com o 

objetivo de Trabalhar a interação, perceber as emoções, sentimentos e 

poder expressar, estimular a intenção comunicativa e a linguagem 

escrita.  

PESPOSTA: Atividade realizada. 
 

26/08/2020 Enviado vídeo de atividade através da plataforma on-line. Atividade 

“Sessão de Cinema em Casa”, Assistir um filme todos juntos, em 

família. De preferência à noite, para ficar mais escurinho e criar um 

clima de cinema ou, se for durante o dia vocês podem escurecer o 

ambiente com cortinas ou toalhas. 

Pode-se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa escolha um 

filme de sua preferência por vez, a cada dia, agradando assim a todos.  

Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir pipoca 

de acordo com os gostos pessoais. 

Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do término do filme 

fazer uma roda de conversa.  

Cada um poderá expor a leitura e a mensagem deste filme. E se o final 

fosse diferente? Quais os sentimentos que transmitiu? Etc... 

Atividade deverá ser respondida até o dia 01/09/2020 

PESPOSTA: Atividade realizada. 
 

31/08/2020 Paciente compareceu ao atendimento presencial. O objetivo deste 

atendimento foi estabelecer vínculo terapêutico e avaliar questões 

fonológicas. Gustavo realizou o lanche no meu atendimento, foi 

observado que realiza a mastigação com os lábios ocluídos, preensão 

de alimento anterior, movimentos rotatórios, tipo de mastigação 

unilateral direita.  

Obs: Paciente realizou a atividade “Caixinha dos Problemas” na 

Plataforma.  

ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

  

  

  
Objetivos 

Específicos: 

· Estabelecer vínculo terapêutico; 
· Avaliar questões fonológicas.  
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Relatório Mensal 

Paciente: Hector Augusto Pereira Machado  

Data Nascimento: 07/04/2010 

Mês: Agosto/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

Data  

3/08/2020 a 
7/08/2020 

A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 

encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 

plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 

das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 

cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 

o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 

auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 

organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 

não foi realizado. Além disso, a equipe manteve os atendimentos, 

orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 

necessário. 

13/08/2020 Enviado vídeo de atividade através da plataforma on-line. Atividade 

“Teatro”, com o objetivo de Promover a socialização e a interação. 

Buscar a participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da 

linguagem oral e corporal. Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, 

tecidos, toalhas, caixas de papelão, som e luz. 
Atividade deverá ser realizada até o dia 19/08/2020 

PESPOSTA: Pendente. 
 

19/10/2020 Enviado vídeo de atividade através da plataforma on-line. Atividade 

“Noite Temática”, com o objetivo de Incentivar um momento de união 

e descontração para os participantes. Reconhecer a linguagem corporal 

como meio de interação social. Materiais: Use a criatividade e faça a 

festa do pijama, noite de máscaras, artistas, noite italiana, noite do 

cinema, noite árabe, etc... E para incrementar a idéia, você pode 

preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, sanduiche, comida típica) e 

escolher filmes, músicas ou danças de acordo com o tema escolhido. 

PESPOSTA: Pendente. 
 

21/08/2020 Paciente compareceu ao atendimento presencial. O objetivo deste 

atendimento foi estabelecer vínculo terapêutico e avaliar questões 

fonológicas. Hector contou o que está fazendo nesse período de 

quarentena. Foi realizado o Jogo “Supermercado”, E. foi bem 
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participativo! Não realizou o lanche.  

ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

28/08/2020 Enviado atividade de Fonoaudiologia e Psicologia através da plataforma 

on-line. Atividade “Perguntas que vão dar o que falar”, com o objetivo 

de Ampliar a narrativa oral (desenvolver diálogos narrativos mais 

complexos); Aumentar o vocabulário; trabalhar emoções, sentimentos 

e memória. 

Atividade deverá ser realizada até o dia 03/09/2020 

PESPOSTA: Pendente. 
 

Objetivos 
Específicos: 

· Estabelecer vínculo terapêutico; 
· Avaliar questões fonológicas.  
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Relatório Mensal 

Paciente: Isabelli Pereira Lima  

Data Nascimento: 4/01/2013 

Mês: Agosto/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

Data  

3/08/2020 a 
7/08/2020 

A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 

encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 

plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 

das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 

cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 

o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 

auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 

organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 

não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 

orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 

necessário.  

19/08/2020  Enviado vídeo de atividade através da plataforma on-line. Atividade 

“Conhecendo as vogais”, com o objetivo de Reconhecer e Identificar as 

vogais; Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 

Estimular coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver 

atenção compartilhada. Materiais: computador,Tablet ou celular para 

acessar o link da música e canetinha. 
Atividade deverá ser realizada até o dia 25/08/2020 

PESPOSTA: Pendente. 
 

26/08/2020 Enviado vídeo de atividade “Refletindo as vogais na parede” através da 

plataforma on-line com o objetivo de Conhecer as vogais; Desenvolver 

coordenação motora ampla; Estimular percepção de lateralidade; 

Estimular coordenação olho mão. Desenvolver atenção compartilhada 

e sustentada. Materiais: Rolo de papel Higiênico; fita durex larga; 

Caneta permanente ou canetinha preta. Desenvolvimento: Iniciaremos 

a atividade confeccionando o recurso com rolinho de papel, fita durex 

e caneta permanente ou canetinha, após a confecção utilizaremos a 

lanterna do celular ou manual (comum) para refletir as vogais na 

parede. Importante que o adulto esteja mediando a execução da 

atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, incentivando 

que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, sempre 

respeitando a individualidade de cada um. 
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Atividade deverá ser realizada até o dia 02/09/2020 

PESPOSTA: Pendente. 
 

27/08/2020 Paciente compareceu ao atendimento presencial. O objetivo deste 

atendimento foi estabelecer vinculo terapêutico e avaliar questões 

fonológicas. I. não interagiu com a terapeuta, entrou na sala e retirou  

todos os brinquedos de uma caixa e depois guardou. Quis explorar a 

sala (mexer nos armários, caixas..). Não apresentou atenção 

compartilhada e nem brincadeira simbólica.  

ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

  

  

  
Objetivos 

Específicos: 

· Estabelecer vínculo terapêutico; 
· Avaliar questões fonológicas.  
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Relatório Mensal 

 

Data  

3/08/2020 a 
7/08/2020 

A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 

encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 

plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 

das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 

cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 

o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 

auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 

organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 

não foi realizado. Além disso, a equipe manteve os atendimentos, 

orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 

necessário. 

13/08/2020 Enviado vídeo de atividade através da plataforma on-line. Atividade 

“Teatro”, com o objetivo de Promover a socialização e a interação. 

Buscar a participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da 

linguagem oral e corporal. Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, 

tecidos, toalhas, caixas de papelão, som e luz. 
PESPOSTA: Pendente. 
 

17/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre 

os dias 10 a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via 

plataforma para auxiliar nas alterações de envio e resolução das 

atividades. 

PESPOSTA: Em execução. 
 

19/08/2020 Enviado vídeo de atividade através da plataforma on-line. Atividade 

“Noite Temática”, com o objetivo de Incentivar um momento de união 

e descontração para os participantes. Reconhecer a linguagem corporal 

como meio de interação social. Materiais: Use a criatividade e faça a 

festa do pijama, noite de máscaras, artistas, noite italiana, noite do 

cinema, noite árabe, etc... E para incrementar a idéia, você pode 

preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, sanduiche, comida típica) e 

escolher filmes, músicas ou danças de acordo com o tema escolhido. 
PESPOSTA: Pendente. 
 

Paciente: João Gabriel Ribeiro 

Data Nascimento: 5/05/2011 

Mês: Agosto/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 
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25/08/2020 Paciente compareceu ao atendimento presencial. O objetivo deste 

atendimento foi aumentar vocabulário e aprimorar narrativa oral. A 

Pedagoga Rogiane participou deste atendimento  e foi realizado o Jogo 

“Quem Sou”. João G. foi participativo, porém, deve-se destacar que 

voltou a utilizar falas cortejando como por exemplo: “Minha princesa”, 

“Meu amor”... Foi pontuado o mesmo nestes momentos.  

ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

  

  

  
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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Relatório Mensal 

Paciente: Joyce Manuela Pereira dos Santos 

Data Nascimento: 23/01/2008 

Mês: Agosto/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

Data  

3/08/2020 a 
7/08/2020 

A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 

encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 

plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 

das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 

cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 

o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 

auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 

organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 

não foi realizado. Além disso, a equipe manteve os atendimentos, 

orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 

necessário. 

13/08/2020 Enviado vídeo de atividade através da plataforma on-line. Atividade 

“Bichinho do seu nome”, com o objetivo de estimular o 

reconhecimento do nome próprio, desenvolver coordenação motora 

fina e Visio motora, imaginação e atenção sustentada e compartilhada. 

Para realizar essa proposta foi necessário utilizar como recurso, folhas 

A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir.  
PESPOSTA: Pendente. 
 

19/08/2020 Enviado vídeo de atividade através da plataforma on-line. Atividade 

“Conhecendo as vogais”, com o objetivo de Reconhecer e Identificar as 

vogais; Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 

Estimular coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver 

atenção compartilhada. Materiais: computador,Tablet ou celular para 

acessar o link da música e canetinha. 
PESPOSTA: Pendente. 
 

20/08/2020 Enviado atividade de Fonoaudiologia, Psicologia, Terapia Ocupacional, 

Fisioterapia, Pedagogia e Ed. Musical, através da plataforma on-line. 

Atividade “Vamos relaxar e conhecer o corpo?”, com o objetivo de 

permitir que ela fique calma e consiga trabalhar a percepção corporal, 

isto é, perceba suas partes do corpo e se conheça melhor, explorando 

algumas emoções.  
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PESPOSTA: Pendente. 
 

26/08/2020 Enviado vídeo de atividade “Refletindo as vogais na parede” através da 

plataforma on-line com o objetivo de Conhecer as vogais; Desenvolver 

coordenação motora ampla; Estimular percepção de lateralidade; 

Estimular coordenação olho mão. Desenvolver atenção compartilhada 

e sustentada. Materiais: Rolo de papel Higiênico; fita durex larga; 

Caneta permanente ou canetinha preta. Desenvolvimento: Iniciaremos 

a atividade confeccionando o recurso com rolinho de papel, fita durex 

e caneta permanente ou canetinha, após a confecção utilizaremos a 

lanterna do celular ou manual (comum) para refletir as vogais na 

parede. Importante que o adulto esteja mediando a execução da 

atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, incentivando 

que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, sempre 

respeitando a individualidade de cada um. 

PESPOSTA: 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. 
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Relatório Mensal 

Paciente: Leonardo Assunção Martins 

Data Nascimento: 6/06/2010 

Mês: Agosto/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

Data  

3/08/2020 a 
7/08/2020 

A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 

encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 

plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 

das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 

cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 

o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 

auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 

organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 

não foi realizado. Além disso, a equipe manteve os atendimentos, 

orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 

necessário. 

13/08/2020 Enviado vídeo de atividade através da plataforma on-line. Atividade 

“Teatro”, com o objetivo de Promover a socialização e a interação. 

Buscar a participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da 

linguagem oral e corporal. Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, 

tecidos, toalhas, caixas de papelão, som e luz. 
PESPOSTA: Pendente. 
 

19/08/2020 Enviado vídeo de atividade através da plataforma on-line. Atividade 

“Noite Temática”, com o objetivo de Incentivar um momento de união 

e descontração para os participantes. Reconhecer a linguagem corporal 

como meio de interação social. Materiais: Use a criatividade e faça a 

festa do pijama, noite de máscaras, artistas, noite italiana, noite do 

cinema, noite árabe, etc... E para incrementar a idéia, você pode 

preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, sanduiche, comida típica) e 

escolher filmes, músicas ou danças de acordo com o tema escolhido. 
PESPOSTA: Pendente. 
 

25/08/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL – Não compareceu. 
 

26/08/2020 Enviado vídeo de atividade através da plataforma on-line. Atividade 

“Sessão de Cinema em Casa”, Assistir um filme todos juntos, em 

família. De preferência à noite, para ficar mais escurinho e criar um 
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clima de cinema ou, se for durante o dia vocês podem escurecer o 

ambiente com cortinas ou toalhas. 

Pode-se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa escolha um 

filme de sua preferência por vez, a cada dia, agradando assim a todos.  

Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir pipoca 

de acordo com os gostos pessoais. 

Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do término do filme 

fazer uma roda de conversa.  

Cada um poderá expor a leitura e a mensagem deste filme. E se o final 

fosse diferente? Quais os sentimentos que transmitiu? Etc... 

Atividade deverá ser respondida até o dia 01/09/2020 

PESPOSTA: 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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Relatório Mensal 

Paciente: Lucas Eduardo Vargas Dornelles 

Data Nascimento: 4/05/2005 

Mês: Agosto/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

Data  

3/08/2020 a 
7/08/2020 

A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 

encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 

plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 

das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 

cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 

o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 

auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 

organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 

não foi realizado. Além disso, a equipe manteve os atendimentos, 

orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 

necessário. 

13/08/2020 Enviado vídeo de atividade através da plataforma on-line. Atividade 

“Teatro”, com o objetivo de Promover a socialização e a interação. 

Buscar a participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da 

linguagem oral e corporal. Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, 

tecidos, toalhas, caixas de papelão, som e luz. 
Atividade deverá ser realizada até o dia 19/08/2020 

PESPOSTA: Pendente. 
 

18/08/2020 Paciente compareceu ao atendimento presencial. O objetivo deste 

atendimento foi estimular trocas de turno comunicativa, trabalhar 

atenção, consciência fonológica e habilidades auditivas através do Jogo 

“Palavra Secreta”. Lucas foi bem participativo, no inicio do jogo 

apresentou uma certa dificuldade, porém, aos poucos foi conseguindo 

alcançar os objetivos esperados.  

ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

19/08/2020 Enviado vídeo de atividade através da plataforma on-line. Atividade 

“Noite Temática”, com o objetivo de Incentivar um momento de união 

e descontração para os participantes. Reconhecer a linguagem corporal 

como meio de interação social. Materiais: Use a criatividade e faça a 

festa do pijama, noite de máscaras, artistas, noite italiana, noite do 
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cinema, noite árabe, etc... E para incrementar a idéia, você pode 

preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, sanduiche, comida típica) e 

escolher filmes, músicas ou danças de acordo com o tema escolhido. 
PESPOSTA: Pendente. 
 

25/08/2020 Enviado atividade de Fonoaudiologia através da plataforma on-line. 

Atividade “Sendo Youtuber por 1 dia”, com o objetivo de Estimular 

trocas de turno comunicativa (interação social) e Ampliar a narrativa 

oral (desenvolver diálogos narrativos mais complexos).  

PESPOSTA: Pendente. 
 

26/08/2020 Enviado vídeo de atividade através da plataforma on-line. Atividade 

“Sessão de Cinema em Casa”, Assistir um filme todos juntos, em 

família. De preferência à noite, para ficar mais escurinho e criar um 

clima de cinema ou, se for durante o dia vocês podem escurecer o 

ambiente com cortinas ou toalhas. 

Pode-se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa escolha um 

filme de sua preferência por vez, a cada dia, agradando assim a todos.  

Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir pipoca 

de acordo com os gostos pessoais. 

Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do término do filme 

fazer uma roda de conversa.  

Cada um poderá expor a leitura e a mensagem deste filme. E se o final 

fosse diferente? Quais os sentimentos que transmitiu? Etc... 

PESPOSTA: Pendente. 
 

  

  

  
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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Relatório Mensal 

 

Data  

3/08/2020 a 
7/08/2020 

A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 

encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 

plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 

das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 

cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 

o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 

auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 

organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 

não foi realizado. Além disso, a equipe manteve os atendimentos, 

orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 

necessário. 

13/08/2020 Enviado vídeo de atividade através da plataforma on-line. Atividade 

“Teatro”, com o objetivo de Promover a socialização e a interação. 

Buscar a participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da 

linguagem oral e corporal. Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, 

tecidos, toalhas, caixas de papelão, som e luz. 
PESPOSTA: Atividade realizada. 
 

19/08/2020 Enviado vídeo da atividade “Projetando a Dona Aranha” através da 

plataforma online com o objetivo de Desenvolver habilidades artísticas, 

desenvolver a coordenação motora fina, criatividade, imaginação; 

promover a interação; explorar e reconhecer diferentes movimentos 

gestuais. Materiais a serem utilizados: Um rolo de papel higiênico, fita 

larga adesiva, canetinha, uma lanterna (pode ser a lanterna do celular) 

e um ambiente bem escuro. 

PESPOSTA: Atividade realizada. 
 

24/08/2020 Paciente compareceu ao atendimento presencial. O objetivo deste 

atendimento foi estabelecer vínculo com a paciente e avaliar questões 

fonológicas. L. escolheu legos e comidinha mas interagiu muito pouco 

com a terapeuta. Não apresentou brincadeira simbólica.  

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Paciente: Luciana Algaza Fuentes 

Data Nascimento: 29/05/2015 

Mês: Agosto/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

450 / 1118



 

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

 

 

26/08/2020 Enviado vídeo de atividade através da plataforma on-line. Atividade   

“O jacaré foi passear lá na lagoa”. Objetivos: Desenvolver habilidades 

artísticas; coordenação motora fina; criatividade; imaginação; 

promover a interação; explorar e reconhecer diferentes movimentos 

gestuais. Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta guache verde e 

vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. Atividade: junto com o vídeo 

da atividade foi enviado um passo a passo de como confeccionar o 

jacaré para depois juntos dançarmos a música: “o jacaré foi passear lá 

na lagoa”.  

PESPOSTA: Pendente. 
 

31/08/2020 Enviado atividade de Fonoaudiologia e Pedagogia através da 

plataforma on-line. Atividade Categorias com objetivo de Estimular 

linguagem oral (compreensão), Aumentar vocabulário, Estimular 

atenção/concentração, Estimular motricidade fina e raciocínio lógico. 

Atividade deverá ser realizada até o dia 06/09 

PESPOSTA: Pendente. 
 

  

  

  
Objetivos 

Específicos: 

· Estabelecer vínculo com a paciente; 
· Avaliar questões fonológicas.  
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Relatório Mensal 

Paciente: Mathias Becker Niechel  

Data Nascimento: 06/02/2014 

Mês: Agosto/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

 

Data  

3/08/2020 a 
7/08/2020 

A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 

encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 

plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 

das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 

cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 

o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 

auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 

organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 

não foi realizado. Além disso, a equipe manteve os atendimentos, 

orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 

necessário. 

13/08/2020 Enviado vídeo da atividade “Dança da Formiguinha” através da 

plataforma online com o objetivo de Identificar as partes do corpo 

humano; Desenvolver autonomia: Desenvolver a coordenação motora 

ampla. Materiais a serem utilizados: Notebook ou celular para acessar 

o link da musica. Caixa de ovo, tinta guache preta, pincel, canudo 

flexível e cola quente ou cola resistente. 
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

19/08/2020 Enviado vídeo da atividade “Projetando a Dona Aranha” através da 

plataforma online com o objetivo de Desenvolver habilidades artísticas, 

desenvolver a coordenação motora fina, criatividade, imaginação; 

promover a interação; explorar e reconhecer diferentes movimentos 

gestuais. Materiais a serem utilizados: Um rolo de papel higiênico, fita 

larga adesiva, canetinha, uma lanterna (pode ser a lanterna do celular) 

e um ambiente bem escuro. 

RESPOSTA: Atividade realizada. 
20/08/2020 Paciente compareceu ao atendimento presencial. O objetivo deste 

atendimento foi estabelecer vínculo terapêutico e avaliar questões 

fonológicas através do Jogo “Tapa Certo”. Mathias foi bem 

participativo, porém, em alguns momentos apresentou agitação e 
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distração.  

ATENDIMENTO PRESENCIAL. 
 

26/08/2020 Enviado vídeo da atividade "O jacaré foi passear lá na lagoa..." 

Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora 

fina; criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e 

reconhecer diferentes movimentos gestuais. Material/estratégia: caixa 

de ovo, EVA, tinta guache verde e vermelha, rolo de papel higiênico e 

pincel. Atividade: junto com o vídeo da atividade foi enviado um passo 

a passo de como confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos a 

música: “o jacaré foi passear lá na lagoa”. 

RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

27/08/2020 Enviado atividade de Fonoaudiologia, Psicologia, Terapia Ocupacional e  

Fisioterapia, através da plataforma on-line. Atividade “Pense antes de 

falar”, com o objetivo de trabalhar atenção e concentração.  

Esta atividade deverá ser respondida até o dia 02/09/2020.  

RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

  

  
  

  

  
Objetivos 

Específicos: 

· Estabelecer vínculo terapêutico; 
· Avaliar questões fonológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

453 / 1118



 

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: Agosto/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

Data  

3/08/2020 a 
7/08/2020 

A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 

encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 

plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 

das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 

cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 

o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 

auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 

organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 

não foi realizado. Além disso, a equipe manteve os atendimentos, 

orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 

necessário. 

13/08/2020 Enviado vídeo de atividade através da plataforma on-line. Atividade 

“Bichinho do seu nome”, com o objetivo de estimular o 

reconhecimento do nome próprio, desenvolver coordenação motora 

fina e Visio motora, imaginação e atenção sustentada e compartilhada. 

Para realizar essa proposta foi necessário utilizar como recurso, folhas 

A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir.  
PESPOSTA: Pendente. 
 

19/08/2020 Enviado vídeo de atividade através da plataforma on-line. Atividade 

“Conhecendo as vogais”, com o objetivo de Reconhecer e Identificar as 

vogais; Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 

Estimular coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver 

atenção compartilhada. Materiais: computador,Tablet ou celular para 

acessar o link da música e canetinha. 

PESPOSTA: Pendente. 
 

26/08/2020 Enviado vídeo de atividade “Refletindo as vogais na parede” através da 

plataforma on-line com o objetivo de Conhecer as vogais; Desenvolver 

coordenação motora ampla; Estimular percepção de lateralidade; 

Estimular coordenação olho mão. Desenvolver atenção compartilhada 

e sustentada. Materiais: Rolo de papel Higiênico; fita durex larga; 
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Caneta permanente ou canetinha preta. Desenvolvimento: Iniciaremos 

a atividade confeccionando o recurso com rolinho de papel, fita durex 

e caneta permanente ou canetinha, após a confecção utilizaremos a 

lanterna do celular ou manual (comum) para refletir as vogais na 

parede. Importante que o adulto esteja mediando a execução da 

atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, incentivando 

que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, sempre 

respeitando a individualidade de cada um. 

PESPOSTA: Pendente. 
 

28/08/2020 Paciente compareceu ao atendimento presencial. O objetivo deste 

atendimento foi estabelecer vinculo terapêutico e avaliar questões 

fonológicas. Miguel escolheu o Jogo da Memória – Frutas. Durante esta 

atividade, observou-se que realiza trocas na fala. Foi realizado 

brincadeira com os brinquedos de frutas e comidas, M. foi bem 

participativo, interagiu com a terapeuta e realizou a brincadeira 

simbólica (Supermercado). Durante o atendimento comentou da 

máscara e do que gosta de brincar em casa, apresentando assim boa 

intenção comunicativa.  

ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

  

  
  

  

  
Objetivos 

Específicos: 

· Estabelecer vínculo terapêutico; 
· Avaliar questões fonológicas. 
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Relatório Mensal 

Paciente: Pedro Yohan  

Data Nascimento:  

Mês: Agosto/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

 

Data  

3/08/2020 a 
7/08/2020 

A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 

encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 

plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 

das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 

cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 

o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 

auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 

organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 

não foi realizado. Além disso, a equipe manteve os atendimentos, 

orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 

necessário. 

13/08/2020 Enviado vídeo da atividade “Dança da Formiguinha” através da 

plataforma online com o objetivo de Identificar as partes do corpo 

humano; Desenvolver autonomia: Desenvolver a coordenação motora 

ampla. Materiais a serem utilizados: Notebook ou celular para acessar 

o link da musica. Caixa de ovo, tinta guache preta, pincel, canudo 

flexível e cola quente ou cola resistente. 

PESPOSTA: Pendente. 
 

19/08/2020 Enviado vídeo da atividade “Projetando a Dona Aranha” através da 

plataforma online com o objetivo de Desenvolver habilidades artísticas, 

desenvolver a coordenação motora fina, criatividade, imaginação; 

promover a interação; explorar e reconhecer diferentes movimentos 

gestuais. Materiais a serem utilizados: Um rolo de papel higiênico, fita 

larga adesiva, canetinha, uma lanterna (pode ser a lanterna do celular) 

e um ambiente bem escuro. 

PESPOSTA: Pendente. 
 

24/08/2020 Paciente compareceu ao atendimento presencial. O objetivo deste 

atendimento foi estabelecer vínculo terapêutico e avaliar questões 

fonológicas, foi realizado atividade livre. P. escolheu legos e bonecos. 
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Interagiu com a terapeuta, apresentou brincadeira simbólica, intenção 

comunicativa e contato visual. Apresenta Desvio Fonológico.  
26/08/2020 Enviado vídeo da atividade "O jacaré foi passear lá na lagoa..." 

Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora 

fina; criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e 

reconhecer diferentes movimentos gestuais. Material/estratégia: caixa 

de ovo, EVA, tinta guache verde e vermelha, rolo de papel higiênico e 

pincel. Atividade: junto com o vídeo da atividade foi enviado um passo 

a passo de como confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos a 

música: “o jacaré foi passear lá na lagoa”. 

PESPOSTA: Pendente. 
 

  

  
  
  

  

  
Objetivos 

Específicos: 

· Estabelecer vínculo com o paciente; 
· Avaliar questões fonológicas 
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Relatório Mensal 

Paciente: Samuel da Silva  

Data Nascimento: 05/12/2014 

Mês: Agosto/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

Data  

3/08/2020 a 
7/08/2020 

A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 

encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 

plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 

das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 

cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 

o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 

auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 

organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 

não foi realizado. Além disso, a equipe manteve os atendimentos, 

orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 

necessário. 

13/08/2020 Enviado vídeo da atividade “Dança da Formiguinha” através da 

plataforma online com o objetivo de Identificar as partes do corpo 

humano; Desenvolver autonomia: Desenvolver a coordenação motora 

ampla. Materiais a serem utilizados: Notebook ou celular para acessar 

o link da musica. Caixa de ovo, tinta guache preta, pincel, canudo 

flexível e cola quente ou cola resistente. 
PESPOSTA: Pendente. 
 

19/08/2020 Enviado vídeo da atividade “Projetando a Dona Aranha” através da 

plataforma online com o objetivo de Desenvolver habilidades artísticas, 

desenvolver a coordenação motora fina, criatividade, imaginação; 

promover a interação; explorar e reconhecer diferentes movimentos 

gestuais. Materiais a serem utilizados: Um rolo de papel higiênico, fita 

larga adesiva, canetinha, uma lanterna (pode ser a lanterna do celular) 

e um ambiente bem escuro. 

PESPOSTA: Pendente. 
 
 

26/08/2020 Enviado vídeo da atividade "O jacaré foi passear lá na lagoa..." 

Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora 

fina; criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e 
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reconhecer diferentes movimentos gestuais. Material/estratégia: caixa 

de ovo, EVA, tinta guache verde e vermelha, rolo de papel higiênico e 

pincel. Atividade: junto com o vídeo da atividade foi enviado um passo 

a passo de como confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos a 

música: “o jacaré foi passear lá na lagoa”. 

PESPOSTA: Pendente. 
 

28/08/2020 Paciente compareceu ao atendimento presencial. O objetivo deste 

atendimento foi estabelecer vinculo terapêutico e avaliar questões 

fonológicas. Samuel estava bem tímido, porém, foi participativo. 

Apresentou um pouco de dificuldade para compreender no inicio do 

jogo.  

ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

  
  

  

  
Objetivos 

Específicos: 

· Estabelecer vínculo terapêutico; 
· Avaliar questões fonológicas. 
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Relatório Mensal 

Paciente: Sofia Taborda do Amaral 
Data Nascimento: 22/10/2009 

Mês: Agosto/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

Data  

3/08/2020 a 
7/08/2020 

A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 

encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 

plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 

das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 

cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 

o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 

auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 

organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 

não foi realizado. Além disso, a equipe manteve os atendimentos, 

orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 

necessário. 

13/08/2020 Enviado vídeo de atividade através da plataforma on-line. Atividade 

“Bichinho do seu nome”, com o objetivo de estimular o 

reconhecimento do nome próprio, desenvolver coordenação motora 

fina e Visio motora, imaginação e atenção sustentada e compartilhada. 

Para realizar essa proposta foi necessário utilizar como recurso, folhas 

A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir.  
PESPOSTA: Atividade realizada. 
 

18/08/2020 Enviado atividade de Fonoaudiologia, Pedagogia e Psicologia através da 

plataforma on-line. Atividade “Brincando de faz-de-conta”, com o 

objetivo de Aprimorar a imaginação, o brincar simbólico, interação, 

aprimorar a narrativa oral. Materiais: bonecas, bonecos, carrinhos e 

outros brinquedos que vocês decidirem ser interessante para montar 

sua história e brincadeira.  

PESPOSTA: Atividade realizada. 
 

19/08/2020 Enviado vídeo de atividade através da plataforma on-line. Atividade 

“Conhecendo as vogais”, com o objetivo de Reconhecer e Identificar as 

vogais; Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 

Estimular coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver 

atenção compartilhada. Materiais: computador,Tablet ou celular para 

acessar o link da música e canetinha. 
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PESPOSTA: Atividade realizada. 
 

25/08/2020 Enviado atividade de Fonoaudiologia, Pedagogia e Psicologia através da 

plataforma on-line. Atividade “Sendo Youtuber por 1 dia”, com o 

objetivo de Estimular trocas de turno comunicativa (interação social), 
Ampliar a narrativa oral (desenvolver diálogos narrativos mais 

complexos), Trabalhar memória de curto e longo prazo, emoções e 

sentimentos. 

PESPOSTA: Atividade realizada. 
 

  

  

  
Objetivos 

Específicos: 

· Estabelecer vinculo terapêutico com a paciente; 
· Avaliar questões fonológicas. 
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Relatório Mensal 

Paciente: Victor Hugo Vaz 

Data Nascimento: 10/08/2010  

Mês: Agosto/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

Data  

3/08/2020 a 
7/08/2020 

A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 

encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 

plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 

das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 

cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 

o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 

auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 

organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 

não foi realizado. Além disso, a equipe manteve os atendimentos, 

orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 

necessário. 

10/08/2020 Enviado vídeo de atividade através da plataforma on-line. Atividade 

consistia em elaborar e desenvolver uma peça de teatro. Objetivos de 

promover a socialização e a interação. Buscar a participação, o 

estímulo, e além crescimento cultural e da linguagem oral e corporal. 

PESPOSTA: Pendente. 
 

17/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre 

os dias 10 a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via 

plataforma para auxiliar nas alterações de envio e resolução das 

atividades. 

PESPOSTA: Em execução. 
 

19/08/2020 Enviado vídeo de atividade através da plataforma on-line. Atividade 

“Noite Temática”, com o objetivo de Incentivar um momento de união 

e descontração para os participantes. Reconhecer a linguagem corporal 

como meio de interação social. Materiais: Use a criatividade e faça a 

festa do pijama, noite de máscaras, artistas, noite italiana, noite do 

cinema, noite árabe, etc... E para incrementar a idéia, você pode 

preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, sanduiche, comida típica) e 

escolher filmes, músicas ou danças de acordo com o tema escolhido. 
Atividade deverá ser realizada até o dia 25/08/2020 
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PESPOSTA: Pendente. 
 

24/08/2020 Paciente compareceu ao atendimento presencial. O objetivo deste 

atendimento foi aprimorar a narrativa oral (desenvolver diálogos 

narrativos mais complexos). Foi realizado o Jogo Lince, escreveu o 

nome das figuras em caixa alta, apresentou dificuldade para criar uma 

história.  

ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

26/08/2020 Enviado vídeo de atividade através da plataforma on-line. Atividade 

“Sessão de Cinema em Casa”, Assistir um filme todos juntos, em 

família. De preferência à noite, para ficar mais escurinho e criar um 

clima de cinema ou, se for durante o dia vocês podem escurecer o 

ambiente com cortinas ou toalhas. 

Pode-se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa escolha um 

filme de sua preferência por vez, a cada dia, agradando assim a todos.  

Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir pipoca 

de acordo com os gostos pessoais. 

Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do término do filme 

fazer uma roda de conversa.  

Cada um poderá expor a leitura e a mensagem deste filme. E se o final 

fosse diferente? Quais os sentimentos que transmitiu? Etc... 

PESPOSTA: Pendente. 
 

31/08/2020 Enviado atividade de Fonoaudiologia e Pedagogia através da 

plataforma on-line. Atividade “Criando histórias...” Objetivos Estimular 

narrativa oral (desenvolver diálogos narrativos mais complexos), 

Aumentar vocabulário, Trabalhar imaginação e criatividade, Estimular 

a linguagem escrita. 

PESPOSTA: Pendente. 
 

  

  

 
 
 

 

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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Relatório Mensal – AGOSTO/2020 

Psicólogo Mariana Farina Faturi 

 
Usuário: Bernardo Rey Portinoi 
Data Nascimento: 08/03/2006 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 
 

 

 

Data   

04/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu 
continuidade ao planejamento de uma nova plataforma online, 
para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para 
serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá 
facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para 
casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa 
estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além 
disso a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma 
online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

11/08/20 No dia de hoje, foi enviado um vídeo  referente a construção do 
“bichinho do seu nome”, com o objetivo de estimularmos o 
reconhecimento do nome próprio, desenvolver coordenação 
motora fina e Visio  motora, imaginação e atenção sustentada e 
compartilhada. Para realizar essa proposta foi necessário utilizar 
como recurso, folhas A4,tesoura,giz de cera ou lápis para colorir. 
 
RESPOSTA: Pendente. 
 

18/08/20 Atendimento presencial. 
Objetivo: incentivar um diálogo para que o usuário contasse 
sobre como está e como tem passado na quarentena. Trabalhar 
suas emoções, auto percepção e memória. 
Material utilizado: diálogo entre usuário e terapeuta e jogo de 
cartas “linha do tempo” 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
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25/08/20 Atividade para casa de Fonoaudiologia e Psicologia. 
“Sendo youtuber por 1 dia” 
 
Objetivos: Aumentar o vocabulário; Aprimorar a organização do 
sistema fonológico (trocas na fala); Estimular memória de longo 
prazo e Trabalhar as memórias 
afetivas.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

26/08/20 Vídeo: Sessão de Cinema em Casa 
Assistir um filme todos juntos, em família. De preferência à noite, 
para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou, se for 
durante o dia vocês podem escurecer o ambiente com cortinas 
ou toalhas. 
Pode-se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa escolha 
um filme de sua preferência por vez, a cada dia, agradando assim 
a todos.  
Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir 
pipoca de acordo com os gostos pessoais. 
Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do término do 
filme fazer uma roda de conversa.  
Cada um poderá expor a leitura e a mensagem deste filme. E se 
o final fosse diferente? Quais os sentimentos que transmitiu? 
Etc... 
 
RESPOSTA: 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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Usuário: D’Alessandro Dias Minuto 
Data Nascimento: 20/04/2010 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 

 

Data   

07/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu 
continuidade ao planejamento de uma nova plataforma online, 
para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para 
serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá 
facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para 
casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa 
estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além 
disso a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma 
online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

14/08/20 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades 
enviadas entre os dias 10 a 14 de agosto, também foram 
realizados atendimentos via plataforma para auxiliar nas 
alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: Em execução.. 
 

21/08/20 Atividade: Conhecendo as vogais 
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; Promover  momento 
de aprendizado entre família e usuário; Estimular coordenação 
motora fina e viso motora; Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: computador, Tablet ou celular para acessar o link da 
música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; 
realizar o registro das letras vogais com a canetinha em cada 
dedo da mão; fazer o movimento dos dedos, conforme comando 
da música. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

28/08/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL – Não compareceu. 
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Usuário: Daniel Victor Pires Pereira 
Data Nascimento: 19/03/2008 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 
 

 

Data   

07/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu 
continuidade ao planejamento de uma nova plataforma online, 
para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para 
serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá 
facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para 
casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa 
estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além 
disso a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma 
online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

14/08/20 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades 
enviadas entre os dias 10 a 14 de agosto, também foram 
realizados atendimentos via plataforma para auxiliar nas 
alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: Em execução. 
 

21/08/20 Atividade para casa: Caixinha dos problemas 
 
Objetivo terapêutico da atividade: trabalhar a interação entre 
vocês, perceber emoções e sentimentos e aprender a expressá-
los. Estimular a intenção comunicativa e a linguagem escrita. 
Essa atividade auxilia para que ele compreenda que existem 
conflitos na nossa vida e problemas, pequenos e grandes e que 
as vezes precisamos encontrar soluções práticas e saudáveis. 
 
Material:  
• Um pote para colocar os papéis 
• Papel e caneta 
• Tesoura 
 
O que é para fazer: 
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No papel, cada um irá escrever vários problemas que tem no dia 
a dia dentro de casa ou no trabalho e escola. Podem ser 
problemas simples e algumas preocupações (por exemplo: não 
sei fazer amigos, não consigo organizar meu quarto, dificuldade 
em alguma matéria da escola, problemas no trabalho, não sei 
cozinhar nada, etc.) 
A ideia é que vocês dois escrevam problemas que cada um tem, 
podem ser 3 ou 4 problemas e preocupações de cada um, depois 
conversem sobre isso e procurem soluções. Por exemplo: não 
tenho tempo de cozinhar e o Daniel não sabe cozinhar. Como 
resolver? Uma possível solução é comprar comida pronta ou 
então ensinar o Daniel a fazer pequenas coisas para que não 
fique tão pesado para o pai. A ideia é vocês encontrarem 
soluções para se organizarem em casa e entender que 
precisamos achar formas de resolver os problemas do dia a dia, 
para viver melhor e com responsabilidades. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

28/08/20 Atendimento em conjunto com a Pedagoga. 
 
Objetivo: apresentar o usuário para a nova pedagoga e verificar 
como tem passado na quarentena. Conversamos sobre seus 
pensamentos e sentimentos. Utilizamos o jogo “jenga” para 
interação e descontração, observando sua atenção e habilidades 
cognitivas de estratégia. 
ATNDIMENTO PRESENCIAL 
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Usuário: Davi Alexandre Almeida 
Data Nascimento: 03/01/2009 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 
 

 

 

Data   

06/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu 
continuidade ao planejamento de uma nova plataforma online, 
para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para 
serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá 
facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para 
casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa 
estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além 
disso a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma 
online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

13/08/20 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades 
enviadas entre os dias 10 a 14 de agosto, também foram 
realizados atendimentos via plataforma para auxiliar nas 
alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: Em execução. 
 
 

20/08/20 Atendimento presencial em conjunto com a nova Pedagoga da 
instituição. 
 
Objetivo: apresentar o usuário para a terapeuta e trabalhar 
interação. Dialogamos sobre seus dias na quarentena, sobre 
como tem passado e o que tem feito. Trabalhamos sobre como 
tem se sentido. 
Material utilizado: diálogo entre usuário e terapeuta e o jogo “linha 
do tempo” 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

26/08/20 Atividade de Artes – sessão de cinema em casa 
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O que é para fazer: Assistir um filme todos juntos, em família. De 
preferência à noite, para ficar mais escurinho e criar um clima de 
cinema ou, se for durante o dia vocês podem escurecer o 
ambiente com cortinas ou toalhas. 
Pode-se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa escolha 
um filme de sua preferência por vez, a cada dia, agradando assim 
a todos.  
Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir 
pipoca de acordo com os gostos pessoais. 
Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do término do 
filme fazer uma roda de conversa.  
Cada um poderá expor a leitura e a mensagem deste filme. E se 
o final fosse diferente? Quais os sentimentos que transmitiu? 
Etc... 
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

27/08/20 Atividade falando sobre medos 
 
Material: folha de papel, lápis e canetinhas 
O que é para fazer: 
Sente com seu filho em um momento calmo, explique que irão 
fazer uma brincadeira com desenhos. 
Peça primeiro para ele desenhar algo que o deixe feliz e seguro. 
Depois, peça para ele desenhar algo que o assusta “um 
bocadinho” 
Em seguida, peça para que desenhe algo que o assuste um 
pouco mais 
Por último, o desenho deve ser aquilo que mais o assusta no 
mundo todo. 
É importante, que após cada desenho, vocês conversem sobre 
esse medo. Pergunte: Por que tem medo disso? Você já viu ou 
sonhou e ficou com medo? Será que podemos destruir esse 
monstro? (caso ele fale em monstros ou fantasmas). Se for 
algum animal pergunte: onde você viu esse animal? Será que 
ele é perigoso? O que podemos fazer quando você ver um 
desse? 
Procure dar soluções para ele, para que se sinta mais 
fortalecido frente aos seus medos. 
Objetivos: colocar os medos em uma forma mais concreta. 
Quando a criança desenha, isso lhe dá a sensação de ter mais 
controle sobre o medo e de ser superior a ele, e aos poucos ele 
vai ficando menor e aprendendo a lidar de forma mais saudável. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

 

Objetivos terapêuticos: 
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· 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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Usuário: Davi Beuting Severo 
Data Nascimento: 03/08/2011 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 
 

 

Data   

06/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu 
continuidade ao planejamento de uma nova plataforma online, 
para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para 
serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá 
facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para 
casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa 
estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além 
disso a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma 
online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

11/08/20 Atividade da Educadora de Artes Maristela I.Kolaga 
 
Objetivos: 
Promover a socialização e a interação. 
Buscar a participação, o estímulo, além do crescimento cultural e 
da linguagem oral e corporal. 
 
Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, 
caixas de papelão, som e luz. 
 
Etapas: Escolha do tema, 
            Compor os personagens,  
            Confeccionar o cenário, roupas, som e luz, 
            Ensaios 
            Apresentação online. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

13/08/20 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades 
enviadas entre os dias 10 a 14 de agosto, também foram 
realizados atendimentos via plataforma para auxiliar nas 
alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: Em execução. 
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20/08/20 Atividade para casa: vídeo noite temática 
 
Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para 
os participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de 
interação social. Realizar brincadeira de papéis sociais. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

27/08/20 Atividade de Psicologia e Pedagogia 
 
Atividade: Falando sobre medos 
 
Material: folha de papel, lápis e canetinhas 
 
O que é para fazer: 
 
 
A atividade de hoje é para vocês conversarem, escreverem e 
desenharem. 
 
Peça primeiro para ele desenhar algo que o deixe feliz e seguro, 
algo de que ele goste muito, pode ser qualquer coisa (por 
exemplo, um lugar, pessoas, jogos, brinquedos, qualquer coisa 
que ele queira). 
 
Depois, peça para ele desenhar algo que o assusta “um 
bocadinho” 
Em seguida, peça para que desenhe algo que o assuste um 
pouco mais 
Por último, o desenho deve ser aquilo que mais o assusta no 
mundo todo. 
É importante, que após cada desenho, vocês conversem sobre 
esse medo. Pergunte: Por que tem medo disso? Me fale mais 
sobre esse medo. Se for algum animal pergunte: onde você viu 
esse animal? Será que ele é perigoso mesmo? O que podemos 
fazer quando você ver um desse? 
Procure dar soluções para ele, para que se sinta mais fortalecido 
frente aos seus medos. 
 
Objetivos: colocar os medos em uma forma mais concreta. 
Quando a criança/pré-adolescente desenha, isso lhe dá a 
sensação de ter mais controle sobre o medo e de ser superior a 
ele, e aos poucos ele vai ficando menor e aprendendo a lidar de 
forma mais saudável. Trabalhar o diálogo, as emoções, a escrita, 
a narrativa e a criatividade. 
RESPOSTA: Pendente. 
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  Usuário: Edie Lourenço Carvalho 
Data Nascimento: 20/02/2009 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Psicóloga Mariana Farina Faturi 

 

 

Data   

03/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu 
continuidade ao planejamento de uma nova plataforma online, 
para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para 
serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá 
facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para 
casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa 
estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além 
disso a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma 
online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

10/08/20 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades 
enviadas entre os dias 10 a 14 de agosto, também foram 
realizados atendimentos via plataforma para auxiliar nas 
alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: Em execução. 
 

17/06/20 Objetivo do atendimento: verificar como o usuário está, como tem 
passado esses dias de quarentena e conversar sobre o que tem 
feito. 
 
Material utilizado: além do diálogo criança-terapeuta, foi utilizado 
um jogo com massinha de modelar, para expressar-se livremente 
e ir reforçando o diálogo e expressão de sentimentos e palavras. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

24/08/20 Atividade para casa de Psicologia, Fonoaudiologia e Pedagogia 
 
Objetivos e como fazer: Pegue o celular e imagine que você tem 
uma conta no Youtuber e estará gravando um vídeo para o seu 
canal! Escolha um tema dentre estes (Quarentena ou Filmes) e 
comece relatando a sua opinião. Atenção! Esse vídeo terá que 
ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Ou seja, deverá 
iniciar se apresentando e falando o assunto que irá abordar 
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(introdução), em seguida relatar sobre esse assunto e/ou o que 
pesquisou sobre ele (desenvolvimento) e por fim falar a sua 
opinião e perguntar para os telespectadores (pessoas que 
assistirem esse vídeo) a opinião delas e/ou estimular para que 
elas pesquisem sobre o assunto (conclusão). 
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

26/08/20 Atividade de Artes Sessão de cinema em casa 
 
O que é para fazer: Assistir um filme todos juntos, em família. De 
preferência à noite, para ficar mais escurinho e criar um clima de 
cinema ou, se for durante o dia vocês podem escurecer o 
ambiente com cortinas ou toalhas. 
Pode-se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa escolha 
um filme de sua preferência por vez, a cada dia, agradando assim 
a todos.  
Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir 
pipoca de acordo com os gostos pessoais. 
Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do término do 
filme fazer uma roda de conversa.  
Cada um poderá expor a leitura e a mensagem deste filme. E se 
o final fosse diferente? Quais os sentimentos que transmitiu? 
Etc... 
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

 

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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Usuário: Emanuel Gonçalves Buzzo 
Data Nascimento: 03/02/2012 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 
 

 

 

Data   

04/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu 
continuidade ao planejamento de uma nova plataforma online, 
para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para 
serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá 
facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para 
casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa 
estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além 
disso a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma 
online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

11/08/20 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades 
enviadas entre os dias 10 a 14 de agosto, também foram 
realizados atendimentos via plataforma para auxiliar nas 
alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: Em execução. 
 

18/08/20 Atendimento presencial. 
 
Objetivo: retomar o vínculo, pois é um usuário que entrou a pouco 
tempo na instituição. Verificar como está passando na 
quarentena, o que tem feito e trabalhar suas emoções e 
sentimentos. 
Material utilizado: lego e diálogo entre terapeuta e usuário. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

25/08/20 Atividade de Psicologia, Fonoaudiologia e Pedagogia  

“Caixinha dos Problemas” 
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Objetivo terapêutico da atividade: trabalhar a interação entre 

vocês, perceber emoções e sentimentos e aprender a expressá-

los. Estimular a intenção comunicativa e a linguagem escrita. 

Essa atividade auxilia para que ele compreenda que existem 

conflitos na nossa vida e problemas, pequenos e grandes e que 

as vezes precisamos encontrar soluções práticas e saudáveis. 

 

Material:  

· Um pote para colocar os papéis 

· Papel e caneta 

· Tesoura 

 

O que é para fazer: 

 

No papel, cada um irá escrever vários problemas que tem 

no dia a dia dentro de casa ou no trabalho e escola. Podem 

ser problemas simples e algumas preocupações (por 

exemplo: não sei fazer amigos, não consigo organizar meu 

quarto, dificuldade em alguma matéria da escola, 

problemas no trabalho, não sei cozinhar nada, etc.) 

RESPOSTA: Atividade realizada. 
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Usuário: Fábio Henrique Firmino Molinari 
Data Nascimento: 15/07/2009 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 

 

Data   

03/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu 
continuidade ao planejamento de uma nova plataforma online, 
para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para 
serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá 
facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para 
casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa 
estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além 
disso a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma 
online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

10/08/20 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades 
enviadas entre os dias 10 a 14 de agosto, também foram 
realizados atendimentos via plataforma para auxiliar nas 
alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: Em execução. 
 

17/08/20 Objetivo do atendimento: verificar como o usuário está, como tem 
passado na quarentena. Conversar sobre sua semana, final de 
semana e sobre o que tem feito. 
 
Material utilizado: além do diálogo criança-terapeuta, utilizamos o 
jogo lego. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

24/08/20 Atividade para casa de Psicologia, Educação Musical e 
Fonoaudiologia. 
 
Objetivo: A atividade anexada propõe por meio da temática da 
guitarra estimular aspectos musicais e cognitivos, trabalhar a 
auto percepção e preferencias e aprimorar a narrativa. 
RESPOSTA: Pendente. 
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Usuário: Felipe Félix 
Data Nascimento: 17/07/2014 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 
 

 

Data   

03/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu 
continuidade ao planejamento de uma nova plataforma online, 
para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para 
serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá 
facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para 
casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa 
estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além 
disso a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma 
online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

10/08/20 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades 
enviadas entre os dias 10 a 14 de agosto, também foram 
realizados atendimentos via plataforma para auxiliar nas 
alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: Em execução. 
 

17/08/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL – Não compareceu. 
 

24/08/20 Atividade para casa de Fonoaudiologia, Psicologia e Educação 
Física. 
 
Objetivos: Aumentar o vocabulário; Aprimorar a narrativa oral 
(desenvolver diálogos narrativos mais complexos); Estimular 
imaginação e a criatividade; Trabalhar emoções, sentimentos e o 
simbólico; Coordenação motora. 
 
Fale para criança que quando você colocar a máscara, vai se 
tornar um Extraterrestre.                E ela será responsável por te 
apresentar as coisas deste planeta. Vamos pedir explicações de 
coisas e situações que possibilitem que essa criança explore o 
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universo emocional, falando sobre sentimentos e sensações. 
Questões para que a criança te explique e reflita com você sobre: 
(Um animal, por exemplo o cachorro) 
- O que é isso? 
- O que ele faz? 
- As pessoas gostam dele? 
- Ele faz bem para as pessoas? 
- O que você sente por ele? 
 
 
 
(Um boneco sorrindo) 
- O que é isso? E isso (apontando para o sorriso)? 
- Quando sorrimos? 
- O que te faz sorrir? 
E qual o contrário de sorrir, ou o contrário de estar feliz? 
 
(Mãos) 
-O que são essas duas coisas em nós? - 
Pra que elas servem? 
- O que podemos fazer com as mãos? - 
Podemos uni-las a outras mãos de 
outras pessoas? 
- Quando fazemos isso? 
-Você gosta de dar as mãos ou de fazer 
carinho com as mãos? 
 
Esses foram exemplos simples, mas que podemos fazer com 
diversos objetos ou símbolos de acordo com o ambiente em que 
vocês estão. Pode-se relacionar a árvore com o cuidado ao meio 
ambiente e já fazer o link com cuidado ao próximo. E assim por 
diante. 
 
 
Materiais: Máscara do Extraterreste e Lupa do Explorador.   
Obs: Caso não tenham como imprimir as imagens, podem fazer 
através de desenhos. Criem a própria máscara, lupa, usem a 
criatividade! 
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

31/08/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL – Não compareceu. 
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Usuário: Gabriel Ávila de Oliveira 
Data Nascimento: 08/03/2013 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 
 

 

 

Data   

06/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu 
continuidade ao planejamento de uma nova plataforma online, 
para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para 
serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá 
facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para 
casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa 
estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além 
disso a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma 
online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

13/08/20 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades 
enviadas entre os dias 10 a 14 de agosto, também foram 
realizados atendimentos via plataforma para auxiliar nas 
alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: Em execução. 
 

20/08/20 Atividade de Psicopedagogia para realizar em casa. 
 
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover  momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: computador,Tablet ou celular para acessar o link da 
música e canetinha. 
Desenvolvimento:Acessar o link da música que segue em 
anexo;realizar o registro das letras vogais com a canetinha em 
cada dedo da mão; fazer o movimento dos dedos, conforme 
comando da música. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

27/08/20 Atendimento em dupla com a Pedagoga. 
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Objetivos: verificar como está o desenvolvimento do usuário 
durante a pandemia. Trabalhar suas emoções, sentimentos, 
memória afetiva e cognitiva. 
Material: jogo “tapa certo” 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
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Usuário: Guilherme Bonifacio Grisard 
Data Nascimento: 13/05/2006 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 
 

 

Data   

07/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu 
continuidade ao planejamento de uma nova plataforma online, 
para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para 
serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá 
facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para 
casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa 
estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além 
disso a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma 
online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

14/08/20 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades 
enviadas entre os dias 10 a 14 de agosto, também foram 
realizados atendimentos via plataforma para auxiliar nas 
alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: Em execução. 
 

21/08/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL – Não compareceu. 
 

28/08/20 Atividade de Psicologia, Pedagogia e Terapia Ocupacional para 
realizar em casa. 
 
Objetivos: responder perguntas sobre si mesmo, trabalhando 
sentimentos e autopercepção. Também irá trabalhar a escrita e 
desta maneira iremos conhecer melhor o usuário. 
RESPOSTA: Pendente. 
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Usuário: Gustavo Antônio de Souza Manske 
Data Nascimento: 24/07/2008 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 

 

Data   

03/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu 
continuidade ao planejamento de uma nova plataforma online, 
para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para 
serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá 
facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para 
casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa 
estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além 
disso a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma 
online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

10/08/20 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades 
enviadas entre os dias 10 a 14 de agosto, também foram 
realizados atendimentos via plataforma para auxiliar nas 
alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: Em execução. 
 

17/08/20 Atendimento presencial. 
 
Objetivo: verificar como o usuário tem passado na quarentena, 
trabalhando memória, emoções e sentimentos, bem como o 
fortalecimento do vínculo. Dialogamos e pensamos juntos sobre 
como vem se sentindo, de forma a auxiliar para que o usuário 
possa reconhecer as emoções e ter autopercepção. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

24/08/20 Atividade para casa de Psicologia, Pedagogia e Fonoaudiologia 
 
Objetivo: trabalhar a interação entre vocês, perceber emoções e 
sentimentos e aprender a expressá-los. Estimular a intenção 
comunicativa e a linguagem escrita. Essa atividade auxilia para 
que ele compreenda que existem conflitos na nossa vida e 
problemas, pequenos e grandes e que as vezes precisamos 
encontrar soluções práticas e saudáveis. 
 
Material:  
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• Um pote para colocar os papéis 
• Papel e caneta 
• Tesoura 
 
O que é para fazer: 
 
No papel, cada um irá escrever vários problemas que tem no dia 
a dia dentro de casa ou no trabalho e escola. Podem ser 
problemas simples e algumas preocupações (por exemplo: não 
sei fazer amigos, não consigo organizar meu quarto, dificuldade 
em alguma matéria da escola, problemas no trabalho, não sei 
cozinhar nada, etc.) 
A ideia é que vocês dois escrevam problemas que cada um tem, 
podem ser 3 ou 4 problemas e preocupações de cada um, depois 
conversem sobre isso e procurem soluções. A ideia é vocês 
encontrarem soluções para se organizarem em casa e entender 
que precisamos achar formas de resolver os problemas do dia a 
dia, para viver melhor e com responsabilidades. 
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

31/08/20 Terapeuta em isolamento devido ao COVID-19 
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Usuário: Hector Augusto Ferreira Machado 
Data Nascimento: 07/04/2010 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 
 

 

Data   

07/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu 
continuidade ao planejamento de uma nova plataforma online, 
para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para 
serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá 
facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para 
casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa 
estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além 
disso a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma 
online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

14/08/20 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades 
enviadas entre os dias 10 a 14 de agosto, também foram 
realizados atendimentos via plataforma para auxiliar nas 
alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: Em execução. 
 

21/08/20 Atividade para casa: NOITE TEMÁTICA (Vídeo Educadora de 
Artes Maristela Imianowsky Kolaga) 
 
Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda 
a família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de 
máscaras, artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, 
etc... E para incrementar a ideia, você pode preparar pratos 
temáticos (pipoca, pizza, sanduiche, comida típica) e escolher 
filmes, músicas ou danças de acordo com o tema escolhido.  
 
Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para 
os participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de 
interação social.  
 
Forma: Realizar brincadeira de papéis sociais. 
RESPOSTA: Pendente. 
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28/08/20 Atividade para realizar em casa de Psicologia e Fonoaudiologia. 
 
Objetivos Terapêuticos: Ampliar a narrativa oral (desenvolver 
diálogos narrativos 
mais complexos); Aumentar o vocabulário; trabalhar emoções, 
sentimentos e 
memória. 
O que é para fazer: o usuário deverá responder perguntas sobre 
si mesmo e sobre sua família. 
RESPOSTA: Pendente. 
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Paciente: João Gabriel Ribeiro Ferreira 

Data de nascimento: 05/05/2011 

Mês: Agosto/2020 

Profissional: Psicóloga Mariana Farina Faturi 

 

Data   

04/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu 
continuidade ao planejamento de uma nova plataforma online, 
para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para 
serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá 
facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para 
casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa 
estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além 
disso a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma 
online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

11/08/20 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades 
enviadas entre os dias 10 a 14 de agosto, também foram 
realizados atendimentos via plataforma para auxiliar nas 
alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: Em execução. 
 

13/08/20 "Vídeo Teatro" da Educadora de Artes Maristela I.Kolaga 
Objetivos: 
Promover a socialização e a interação. 
Buscar a participação, o estímulo, além do crescimento cultural e 
da linguagem oral e corporal. 
 
Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, 
caixas de papelão, som e luz. 
 
Etapas: Escolha do tema, 
            Compor os personagens,  
            Confeccionar o cenário, roupas, som e luz, 
            Ensaios 
            Apresentação online. 
RESPOSTA: Pendente. 
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18/08/20 Atividade para casa: NOITE TEMÁTICA (Vídeo Educadora de 
Artes Maristela Imianowsky Kolaga) 
 
Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda 
a família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de 
máscaras, artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, 
etc... E para incrementar a ideia, você pode preparar pratos 
temáticos (pipoca, pizza, sanduiche, comida típica) e escolher 
filmes, músicas ou danças de acordo com o tema escolhido.  
 
Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para 
os participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de 
interação social.  
 
Forma: Realizar brincadeira de papéis sociais. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

25/08/20 Atendimento presencial. 
 
Objetivos: fortalecer o vínculo trabalhando memória e emoções 
referentes ao período da quarentena. Situar o usuário no tempo 
e espaço, reforçando seus sentimentos e pensando junto com ele 
sobre o que sente e sua autopercepção. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

26/08/20 Atividade de Educação Artítica 
Sessão de cinema em casa 
 
Assistir um filme todos juntos, em família. De preferência à noite, 
para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou, se for 
durante o dia vocês podem escurecer o ambiente com cortinas 
ou toalhas. 
Pode-se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa escolha 
um filme de sua preferência por vez, a cada dia, agradando assim 
a todos.  
Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir 
pipoca de acordo com os gostos pessoais. 
Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do término do 
filme fazer uma roda de conversa.  
Cada um poderá expor a leitura e a mensagem deste filme. E se 
o final fosse diferente? Quais os sentimentos que transmitiu? 
Etc... 
RESPOSTA: Pendente. 
 

 

Objetivos:  
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· 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490 / 1118



 

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

 

 

 
Usuário: Leonardo Assunção Martins  
Data Nascimento: 04/06/2010 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Psicóloga Mariana Farina Faturi 
 

 

 

Data   

04/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu 
continuidade ao planejamento de uma nova plataforma online, 
para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para 
serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá 
facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para 
casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa 
estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além 
disso a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma 
online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

11/08/20 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades 
enviadas entre os dias 10 a 14 de agosto, também foram 
realizados atendimentos via plataforma para auxiliar nas 
alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: Em execução. 
 

13/08/20 VIDEO: TEATRO 
 
Educadora de Artes Maristela I.Kolaga 
 
Objetivos: 
Promover a socialização e a interação. 
Buscar a participação, o estímulo, além do crescimento cultural e 
da linguagem oral e corporal. 
 
Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, 
caixas de papelão, som e luz. 
 
Etapas: Escolha do tema, 
            Compor os personagens,  
            Confeccionar o cenário, roupas, som e luz, 
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            Ensaios 
            Apresentação online. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

25/08/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL - não compareceu. 
 

26/08/20 Vídeo: Sessão de Cinema em Casa 
 
O que é para fazer: Assistir um filme todos juntos, em família. De 
preferência à noite, para ficar mais escurinho e criar um clima de 
cinema ou, se for durante o dia vocês podem escurecer o 
ambiente com cortinas ou toalhas. 
Pode-se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa escolha 
um filme de sua preferência por vez, a cada dia, agradando assim 
a todos.  
Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir 
pipoca de acordo com os gostos pessoais. 
Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do término do 
filme fazer uma roda de conversa.  
Cada um poderá expor a leitura e a mensagem deste filme. E se 
o final fosse diferente? Quais os sentimentos que transmitiu? 
Etc... 
RESPOSTA: Pendente. 
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Usuário: Lucas Eduardo Vargas Dornelles 
Data Nascimento: 04/05/2004 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 

 

Data   

04/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu 
continuidade ao planejamento de uma nova plataforma online, 
para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para 
serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá 
facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para 
casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa 
estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além 
disso a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma 
online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

11/08/20 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades 
enviadas entre os dias 10 a 14 de agosto, também foram 
realizados atendimentos via plataforma para auxiliar nas 
alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: Em execução. 
 

18/08/20 Objetivo do atendimento: conversar com o usuário para verificar 
como tem passado na quarentena e avaliar seu desenvolvimento. 
Trabalhar novamente seus pensamentos e emoções através de 
um jogo de perguntas e respostas. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

25/08/20 Atividade de Psicologia e Pedagogia para realizar em casa 

OBJETIVOS: trabalhar as funções cognitivas (memória, atenção, 

linguagem, e emoção). Trabalhar a escrita. 

 

O que é para fazer: Em uma folha, faça duas colunas, em uma 

escreve CINCO qualidades sobre você e na outra coluna escreva 

também CINCO dificuldades que você encontra e que gostaria de 
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melhorar. Depois tire uma foto e nos envie pela plataforma do 

CLASSROOM. 

RESPOSTA: Pendente. 
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Usuário: Luciana Algaza Fuentes 
Data Nascimento: 29/05/2015 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 

 

Data   

03/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu 
continuidade ao planejamento de uma nova plataforma online, 
para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para 
serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá 
facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para 
casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa 
estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além 
disso a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma 
online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

10/08/20 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades 
enviadas entre os dias 10 a 14 de agosto, também foram 
realizados atendimentos via plataforma para auxiliar nas 
alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: Em execução. 
 

13/08/20 Atividade: "Vídeo Teatro" da Educadora de Artes Maristela 
I.Kolaga 
 
Objetivos: 
Promover a socialização e a interação. 
Buscar a participação, o estímulo, além do crescimento cultural e 
da linguagem oral e corporal. 
 
Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, 
caixas de papelão, som e luz. 
 
Etapas: Escolha do tema, 
            Compor os personagens,  
            Confeccionar o cenário, roupas, som e luz, 
            Ensaios 
            Apresentação online. 
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

17/08/20 Atendimento na instituição. 
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Objetivos do atendimento: continuar avaliando a usuária, para 
perceber seu desenvolvimento e o que pode ser trabalhado. 
Material utilizado: brinquedos e jogos do seu interesse, para 
avaliar sua capacidade cognitiva e habilidades de brincar 
simbólico. Enquanto se avalia, já é possível ir estimulando. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

24/08/20 Atividade de Fisioterapia e Psicologia para realizar em casa 
 
Jogo do morto – vivo 
A boa, velha e conhecida brincadeira do morto-vivo. 
Essa brincadeira, além de promover a interação social e a 
percepção do outro, também auxilia na integração da percepção 
auditiva com a resposta e a coordenação motora. 
RESPOSTA: Pendente. 
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Usuário: Miguel Fernando Ferraz 
Data Nascimento: 01/09/2015 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 
 

 

Data   

07/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu 
continuidade ao planejamento de uma nova plataforma online, 
para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para 
serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá 
facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para 
casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa 
estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além 
disso a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma 
online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

14/08/20 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades 
enviadas entre os dias 10 a 14 de agosto, também foram 
realizados atendimentos via plataforma para auxiliar nas 
alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: Em execução. 
 

19/08/20 Video de Psicopedagogia 
 
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; Promover 
momento de aprendizado entre família e usuário; Estimular 
coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver atenção 
compartilhada. Materiais: computador,Tablet ou celular para 
acessar o link da música e canetinha. Desenvolvimento: 
Acessar o link da música que segue em anexo;realizar o 
registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da 
mão; fazer o movimento dos dedos,conforme comando da 
música.  
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

26/08/20 Video de Psicopedagogia 
 
ATIVIDADE: Refletindo as vogais na parede. 
OBJETIVO: Conhecer as vogais; 
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Desenvolver coordenação motora ampla; 
Estimular percepção de lateralidade; 
Estimular coordenação olho mão.  
Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico; fita durex larga; Caneta 
permanente ou canetinha preta. 
DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade confeccionando o 
recurso com rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou 
canetinha, após a confecção utilizaremos a lanterna do celular ou 
manual(comum) para refletir as vogais na parede. Importante  
que o adulto  esteja mediando a execução da atividade, 
reforçando verbalmente o nome das vogais, incentivando que a 
criança olhe e faça o traçado das letras na parede, sempre 
respeitando a individualidade de cada um. 
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

28/08/20 Atendimento presencial na instituição 
 
Objetivos: avaliar como está o desenvolvimento do usuário e 
como tem passado na quarentena. 
Material utilizado: jogo “lego” e carrinhos. Através desses jogos é 
possível perceber seu funcionamento cognitivo e brincar 
simbólico. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
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Usuário: Miguel Franke Machado 
Data Nascimento: 06/04/2012 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 

 

Data   

03/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu 
continuidade ao planejamento de uma nova plataforma online, 
para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para 
serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá 
facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para 
casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa 
estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além 
disso a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma 
online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

10/08/20 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades 
enviadas entre os dias 10 a 14 de agosto, também foram 
realizados atendimentos via plataforma para auxiliar nas 
alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: Em execução. 
 

12/08/20 Video de Artes 
 
Objetivos: 
Promover a socialização e a interação. 
Buscar a participação, o estímulo, além do crescimento cultural e 
da linguagem oral e corporal. 
 
Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, 
caixas de papelão, som e luz. 
 
Etapas: Escolha do tema, 
            Compor os personagens,  
            Confeccionar o cenário, roupas, som e luz, 
            Ensaios 
            Apresentação online. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

24/08/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL – não compareceu. 
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31/08/20 Atividade de Psicologia e Educação Musical 
 
Objetivos: Estimulação da memória, percepção sonora. 
Materiais: Reprodutor de áudio, figuras. 
Descrição: Neste exercício a proposta é que o paciente memorize 
uma sequência de sons. No 
exemplo abaixo os sons utilizados serão de instrumentos 
musicais (guitarra, piano, bateria, 
violino, pau-de-chuva), mas podem ser organizadas sequencias 
de outros sons. Haverão três 
sequencias diferentes (3 áudios em MP3), e o paciente deve ouvir 
a sequência e após isso, 
colocar as figuras na ordem que foram tocadas. O mesmo pode 
ser feito com áudios e figuras 
de animais, caso Miguel demonstre mais interesse, os objetivos 
ainda serão os mesmos. 
RESPOSTA: Pendente. 
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Usuário: Sofia Taborda do Amaral 
Data Nascimento: 22/10/2009 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 
 

 

 

Data   

04/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu 
continuidade ao planejamento de uma nova plataforma online, 
para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para 
serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá 
facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para 
casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa 
estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além 
disso a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma 
online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

11/08/20 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades 
enviadas entre os dias 10 a 14 de agosto, também foram 
realizados atendimentos via plataforma para auxiliar nas 
alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: Em execução. 
 

18/08/20 Atividade de Psicologia, Fonoaudiologia e Pedagogia 

Material: bonecas, bonecos, carrinhos e outros brinquedos que 
vocês decidirem ser interessante para montar sua história e 
brincadeira 

O que fazer: Montar uma história com personagens, nomear cada 
personagem e criar uma narrativa. Sugestão: fingir que um dos 
bonecos tem um supermercado ou uma loja qualquer e o outro é 
um cliente. Decidam juntos o que será vendido, coloquem preços 
e depois deixem fluir a imaginação. Filmar ou relatar através de 
fotos e escrita. 

Objetivos: aprimorar a imaginação, o brincar simbólico, interação, 
aprimorar a narrativa oral. 

RESPOSTA: Pendente. 
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25/08/20 Atividade de Psicologia, Fonoaudiologia e Pedagogia 
 
Objetivos: 
Pegue o celular e imagine que você tem uma conta no Youtuber 
e estará gravando um vídeo para o seu canal! Escolha um tema 
dentre estes (Quarentena ou Filmes) e comece relatando a sua 
opinião. Atenção! Esse vídeo terá que ter introdução, 
desenvolvimento e conclusão. Ou seja, deverá iniciar se 
apresentando e falando o assunto que irá abordar (introdução), 
em seguida relatar sobre esse assunto e/ou o que pesquisou 
sobre ele (desenvolvimento) e por fim falar a sua opinião e 
perguntar para os telespectadores (pessoas que assistirem esse 
vídeo) a opinião delas e/ou estimular para que elas pesquisem 
sobre o assunto (conclusão). 
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

26/08/20 Atividade de artes 
 
Segue atividade de bolhas de sabão caseiras, da Educadora de 
Artes Maristela I.Kolaga. 
Objetivos: explorar e aprimorar a intensidade e o controle de 
movimento corporal e da respiração, estimular o trabalho coletivo 
e a curiosidade, além da reflexão sobre como se formam as 
bolinhas de sabão. 
RESPOSTA: Atividade realizada. 
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Usuário: Victor Hugo Vaz 
Data Nascimento: 10/08/2010 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 

 

Data   

03/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu 
continuidade ao planejamento de uma nova plataforma online, 
para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para 
serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá 
facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para 
casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa 
estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além 
disso a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma 
online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

10/08/20 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades 
enviadas entre os dias 10 a 14 de agosto, também foram 
realizados atendimentos via plataforma para auxiliar nas 
alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: Em execução. 
 

19/08/20 Atividade: Noite temática (Vídeo Educadora de Artes Maristela 
Imianowsky Kolaga) 
 
Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda 
a família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de 
máscaras, artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, 
etc... E para incrementar a idéia, você pode preparar pratos 
temáticos (pipoca, pizza, sanduiche, comida típica)  e escolher 
filmes, músicas ou danças de acordo com o tema escolhido.  
 
Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para 
os participantes.  
Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação social.  
 
Forma: Realizar brincadeira de papéis sociais. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

24/08/20 Atendimento presencial. 
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Objetivos: verificar como o usuário está em relação ao seu 
desenvolvimento e como tem passado na quarentena. 
Material: jogos de atenção e diálogo entre usuário e terapeuta. 
Foi sendo avaliado e trabalhado cognição, memória e 
sentimentos. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

26/08/20 Vídeo: Sessão de Cinema em Casa 
 
O que é para fazer: Assistir um filme todos juntos, em família. De 
preferência à noite, para ficar mais escurinho e criar um clima de 
cinema ou, se for durante o dia vocês podem escurecer o 
ambiente com cortinas ou toalhas. 
Pode-se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa escolha 
um filme de sua preferência por vez, a cada dia, agradando assim 
a todos.  
Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir 
pipoca de acordo com os gostos pessoais. 
Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do término do 
filme fazer uma roda de conversa.  
Cada um poderá expor a leitura e a mensagem deste filme. E se 
o final fosse diferente? Quais os sentimentos que transmitiu? 
Etc... 
RESPOSTA: Pendente. 
 

31/08/20 Atividade de Psicologia, Fisioterapia e Educação Física para 
realizar em casa. 
 
Objetivo: controle postural, trabalhando equilíbrio e atenção. 
Juntamente com a atividade foi enviado um vídeo com passo a 
passo. 
RESPOSTA: Pendente. 
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RELATÓRIO MENSAL – AGOSTO/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: Agosto/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

03/08/2020 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar 
o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

10/08/2020  Vídeo TEATRO (educadora de Artes Maristela I.Kolaga) foi enviado na plataforma 

em 13/08/2020. Objetivos: Promover a socialização e a interação. Buscar a 

participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem oral e 

corporal. Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de 

papelão, som e luz. Etapas: escolha do tema, compor os personagens, confeccionar 

o cenário, roupas, som e luz. Ensaios e apresentação online via plataforma. 

RESPOSTA: Atividade realizada. 

17/08/2020 Teatro de sombras. Objetivos: Descobrir entre as sombras e luzes o contraste que 
diverte, ensina, melhora a oralidade e criatividade, através da socialização de 
idéias. Materiais: Caixa para Teatro de sombras, lanterna, personagens variados 
em papel, colados em espetinho de madeira. Etapas: escolha do tema, dos 
personagens, estória, divisão de tarefas, apresentação na caixa. Usuário 
demonstrou muito interesse nesta atividade. Desde a escolha dos personagens até 
a apresentação da estória. Muito criativo e participativo nesta atividade. Também 
realizou o lanche terapêutico neste horário, transcorrendo de forma tranquila, 
demonstrando bastante autonomia e cuidados.  
RESPOSTA: Pendente. 
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19/08/2020 Vídeo Noite temática. Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração 

para os participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação 

social. Realizar brincadeira de papéis sociais. Uma diversão certa é criar uma tarde 

ou noite temática com toda a família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, 

noite de máscaras, artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para 

incrementar a idéia, você pode preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, 

sanduiche, comida típica)  e escolher filmes, músicas ou danças de acordo com o 

tema escolhido.  

RESPOSTA: Pendente. 

 

24/08/2020 Atividade Criando Tinta Caseira. Objetivo: Criar uma pintura com a tinta caseira 
produzida artesanalmente. Materiais: Fogão, Panela, colher de sopa, amido/ 
maisena, sal, açúcar, corante alimentício de cores variadas, água, potinhos para 
separar a tinta. Realizar o preparo da tinta com a supervisão total de um adulto, 
esperar esfriar para depois colocar em potinhos separando as cores. 
RESPOSTA: Pendente. 

 

26/08/2020 Vídeo Sessão de Cinema em Casa. Objetivos: Inserir a arte do cinema no processo 

de ensino-aprendizagem, e na a vida cotidiana do usuário. Promover a reflexão e a 

leitura da mensagem de um filme, apontando as características expostas e 

envolvendo todos os eixos pertencentes ao tema abordado. Material: TV, 

Notebook,etc.  Assistir um filme todos juntos, em família. De preferência à noite, 

para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou, se for durante o dia vocês 

podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. Pode-se fazer um rodízio 

para que cada pessoa da casa escolha um filme de sua preferência por vez, a cada 

dia, agradando assim a todos. Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do 

término do filme fazer uma roda de conversa. Cada um poderá expor a leitura e a 

mensagem deste filme. E se o final fosse diferente? Quais os sentimentos que 

transmitiu? Etc...  

RESPOSTA: Pendente. 

 

31/08/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL – Não compareceu 

 

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: Felipe Félix  
Data Nascimento: 17/07/2014 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

03/08/2020  Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar 
o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

10/08/2020  Dança da Formiguinha (Vídeo pedagoga Rogiane) enviado em 13/08/2020. 
OBJETIVOS: Identificar as partes do corpo humano; Desenvolver autonomia: 
Desenvolver a coordenação motora ampla. MATERIAL/ESTRATÉGIAS:  Notebook ou 
celular para acessar o link da música. Caixa de ovo, tinta guache preta, pincel, 
canudo flexível e cola quente ou cola resistente. DESENVOLVIMENTO: Iremos 
construir a nossa formiguinha e junto com ela dançar a música "Fui no Mercado". 
RESPOSTA: Atividade realizada. 

 

17/08/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL – Não compareceu. 

 

19/08/2020 Vídeo Projetando a dona aranha (Pedagoga Rogiane). Objetivos: desenvolver 

habilidades artísticas, desenvolver a coordenação motora fina, criatividade, 

imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer diferentes movimentos 

gestuais. Material/estratégia: Um rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, 

canetinha, uma lanterna (pode ser a lanterna do celular) e um ambiente bem 

escuro. Atividade: primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma das 

partes abertas com a fita larga adesiva e após desenhar com a canetinha a dona 

aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, deixar bem escurinho, acessar 

a música da dona aranha que está no link enviado junto, e agora utilizaremos a 

lanterna para projetar a dona aranha na parede e agora é só se divertir com a 

música e a dona aranha.  

RESPOSTA: Atividade realizada. 
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24/08/2020 Atividade Criando Tinta Caseira. Objetivo: Criar uma pintura com a tinta caseira 
produzida artesanalmente. Materiais: Fogão, Panela, colher de sopa, amido/ 
maisena, sal, açúcar, corante alimentício de cores variadas, água, potinhos para 
separar a tinta. Realizar o preparo da tinta com a supervisão total de um adulto, 
esperar esfriar para depois colocar em potinhos separando as cores.  
RESPOSTA: Atividade realizada. 

 

26/08/2020 Video Psicopedagoga Deise “Refletindo as vogais na parede” OBJETIVO: Conhecer 
as vogais; Desenvolver coordenação motora ampla; Estimular percepção de 
lateralidade; Estimular coordenação olho mão. Desenvolver atenção 
compartilhada e sustentada. MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico; fita durex 
larga; Caneta permanente ou canetinha preta. DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos 
a atividade confeccionando o recurso com rolinho de papel, fita durex e caneta 
permanente ou canetinha, após a confecção utilizaremos a lanterna do celular 
ou manual(comum) para refletir as vogais na parede. Importante que o adulto 
esteja mediando a execução da atividade, reforçando verbalmente o nome das 
vogais, incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, 
sempre respeitando a individualidade de cada um.  
RESPOSTA: Pendente. 

 

31/08/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL – Não compareceu. 

 

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: Gustavo Antônio Manske 
Data Nascimento: 24/07/2007 
Mês; Agosto/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

03/08/2020  Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar 
o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

10/08/2020  Vídeo TEATRO (educadora de Artes Maristela I.Kolaga) foi enviado na plataforma 
em 13/08/2020. Objetivos: Promover a socialização e a interação. Buscar a 
participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem oral e 
corporal. Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de 
papelão, som e luz. Etapas: escolha do tema, compor os personagens, confeccionar 
o cenário, roupas, som e luz. Ensaios e apresentação online via plataforma. 
RESPOSTA: Pendente. 

 

17/08/2020 Teatro de sombras. Objetivos: Descobrir entre as sombras e luzes o contraste que 
diverte, ensina, melhora a oralidade e criatividade, através da socialização de 
idéias. Materiais: Caixa para Teatro de sombras, lanterna, personagens variados 
em papel, colados em espetinho de madeira. Etapas: escolha do tema, dos 
personagens, estória, divisão de tarefas, apresentação na caixa. Usuário 
demonstrou muito interesse nesta atividade. Desde a escolha dos personagens até 
a apresentação da estória. Muito criativo e participativo. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

 

19/08/2020 Vídeo Noite temática. Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração 

para os participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação 

social. Realizar brincadeira de papéis sociais. Uma diversão certa é criar uma tarde 

ou noite temática com toda a família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, 

noite de máscaras, artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para 

incrementar a idéia, você pode preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, 
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sanduiche, comida típica)  e escolher filmes, músicas ou danças de acordo com o 

tema escolhido.  

RESPOSTA: Atividade realizada. 

 

  24/08/2020 Atividade Criando Tinta Caseira Objetivo: Criar uma pintura com a tinta caseira 
produzida artesanalmente. Materiais: Fogão, Panela, colher de sopa, amido/ 
maisena, sal, açúcar, corante alimentício de cores variadas, água, potinhos para 
separar a tinta. Realizar o preparo da tinta com a supervisão total de um adulto, 
esperar esfriar para depois colocar em potinhos separando as cores.  
RESPOSTA: Atividade realizada. 

 

  26/08/2020 Vídeo Sessão de Cinema em Casa. Objetivos: Inserir a arte do cinema no processo 
de ensino-aprendizagem, e na a vida cotidiana do usuário. Promover a reflexão e a 
leitura da mensagem de um filme, apontando as características expostas e 
envolvendo todos os eixos pertencentes ao tema abordado. Material: TV, 
Notebook,etc.  Assistir um filme todos juntos, em família. De preferência à noite, 
para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou, se for durante o dia vocês 
podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. Pode-se fazer um rodízio 
para que cada pessoa da casa escolha um filme de sua preferência por vez, a cada 
dia, agradando assim a todos. Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do 
término do filme fazer uma roda de conversa. Cada um poderá expor a leitura e a 
mensagem deste filme. E se o final fosse diferente? Quais os sentimentos que 
transmitiu? Etc...   
RESPOSTA: Atividade realizada. 

 

31/08/2020 Desenho de sombras. Objetivos: Descobrir entre as sombras e luzes o contraste 
que diverte, ensina, melhora a oralidade e criatividade, através da socialização de 
idéias. Materiais: Folha sulfite, lanterna, bichinhos de borracha ou plástico, lápis 
6B, borracha. Etapas: escolha do tema/personagens, observação das sombras e 
contorno/desenho. Usuário demonstrou muito interesse nesta atividade. Desde a 
escolha dos personagens até a evolução do desenho. Muito criativo, boa atenção 
compartilhada. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

 

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: Miguel Franke Machado  
Data Nascimento: 06/04/2012 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

03/08/2020  Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar 
o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

10/08/2020  Vídeo TEATRO (educadora de Artes Maristela I.Kolaga) foi enviado na plataforma 
em 13/08/2020. Objetivos: Promover a socialização e a interação. Buscar a 
participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem oral e 
corporal. Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de 
papelão, som e luz. Etapas: escolha do tema, compor os personagens, confeccionar 
o cenário, roupas, som e luz. Ensaios e apresentação online via plataforma. 
RESPOSTA: Pendente. 

 

17/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os dias 10 
a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via plataforma para 
auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: Em execução. 

  

19/08/2020 Vídeo Noite temática. Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração 

para os participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação 

social. Realizar brincadeira de papéis sociais. Uma diversão certa é criar uma tarde 

ou noite temática com toda a família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, 

noite de máscaras, artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para 

incrementar a idéia, você pode preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, 

sanduiche, comida típica)  e escolher filmes, músicas ou danças de acordo com o 

tema escolhido.  

RESPOSTA: Pendente. 
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24/08/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL – Não compareceu. 

 

26/08/2020 Vídeo Sessão de Cinema em Casa. Objetivos: Inserir a arte do cinema no processo 
de ensino-aprendizagem, e na a vida cotidiana do usuário. Promover a reflexão e a 
leitura da mensagem de um filme, apontando as características expostas e 
envolvendo todos os eixos pertencentes ao tema abordado. Material: TV, 
Notebook,etc.  Assistir um filme todos juntos, em família. De preferência à noite, 
para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou, se for durante o dia vocês 
podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. Pode-se fazer um rodízio 
para que cada pessoa da casa escolha um filme de sua preferência por vez, a cada 
dia, agradando assim a todos. Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do 
término do filme fazer uma roda de conversa. Cada um poderá expor a leitura e a 
mensagem deste filme. E se o final fosse diferente? Quais os sentimentos que 
transmitiu? Etc...  
RESPOSTA: Pendente. 

 

31/08/2020 Atividade Criando Tinta Caseira (plataforma). Objetivo: Criar uma pintura com a 
tinta caseira produzida artesanalmente. Materiais: Fogão, Panela, colher de sopa, 
amido/ maisena, sal, açúcar, corante alimentício de cores variadas, água, potinhos 
para separar a tinta. Realizar o preparo da tinta com a supervisão total de um 
adulto, esperar esfriar para depois colocar em potinhos separando as cores. 
RESPOSTA: Pendente. 

 

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: Pedro Yohan Biscaia 
Data Nascimento: 24/11/2014 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

03/08/2020  Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar 
o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

10/08/2020  Dança da Formiguinha (Vídeo pedagoga Rogiane) enviado em 13/08/2020. 
OBJETIVOS: Identificar as partes do corpo humano; Desenvolver autonomia: 
Desenvolver a coordenação motora ampla. MATERIAL/ESTRATÉGIAS:  Notebook ou 
celular para acessar o link da música. Caixa de ovo, tinta guache preta, pincel, 
canudo flexível e cola quente ou cola resistente. DESENVOLVIMENTO: Iremos 
construir a nossa formiguinha e junto com ela dançar a música "Fui no Mercado". 
RESPOSTA: Pendente. 

 

17/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os dias 10 
a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via plataforma para 
auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: Em execução. 

 

19/08/2020 Vídeo Projetando a dona aranha (Pedagoga Rogiane). Objetivos: desenvolver 

habilidades artísticas, desenvolver a coordenação motora fina, criatividade, 

imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer diferentes movimentos 

gestuais. Material/estratégia: Um rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, 

canetinha, uma lanterna (pode ser a lanterna do celular) e um ambiente bem 

escuro. Atividade: primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma das 

partes abertas com a fita larga adesiva e após desenhar com a canetinha a dona 

aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, deixar bem escurinho, acessar 

a música da dona aranha que está no link enviado junto, e agora utilizaremos a 
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lanterna para projetar a dona aranha na parede e agora é só se divertir com a 

música e a dona aranha.  

RESPOSTA: Pendente. 

 

24/08/2020 Atividade massinha de modelar. Objetivos: desenvolver a criatividade, reconhecer 
novas texturas, aumentar o tempo de concentração, desenvolver a coordenação. 
Material: massa de modelar de diversas cores, forminhas, palitos de picolé, 
bichinhos de plástico, etc. O usuário manteve boa atenção compartilhada e 
permaneceu sentado realizando a atividade com muito empenho. Criativo, 
caprichoso e cuidadoso naquilo que faz. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

 

  26/08/2020 Vídeo e construção do jacaré, Pedagoga Rogiane. Objetivos: Desenvolver 
habilidades artísticas; coordenação motora fina; criatividade; imaginação; 
promover a interação; explorar e reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta guache verde e vermelha, rolo de 
papel higiênico e pincel. Atividade: junto com o vídeo da atividade foi enviado 
um passo a passo de como confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos 
a música: “o jacaré foi passear lá na lagoa”.  
RESPOSTA: Pendente. 

 

31/08/2020 Atividade Criando Tinta Caseira (plataforma). Objetivo: Criar uma pintura com a 
tinta caseira produzida artesanalmente. Materiais: Fogão, Panela, colher de sopa, 
amido/ maisena, sal, açúcar, corante alimentício de cores variadas, água, potinhos 
para separar a tinta. Realizar o preparo da tinta com a supervisão total de um 
adulto, esperar esfriar para depois colocar em potinhos separando as cores.  
RESPOSTA: Pendente. 

 

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: Victor Hugo Vaz 
Data Nascimento: 10/08/2010 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

03/08/2020  Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar 
o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

10/08/2020  Vídeo TEATRO (educadora de Artes Maristela I.Kolaga) foi enviado na plataforma 
em 13/08/2020. Objetivos: Promover a socialização e a interação. Buscar a 
participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem oral e 
corporal. Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de 
papelão, som e luz. Etapas: escolha do tema, compor os personagens, confeccionar 
o cenário, roupas, som e luz. Ensaios e apresentação online via plataforma. 
RESPOSTA: Pendente. 

 

17/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os dias 10 
a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via plataforma para 
auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades.  
RESPOSTA: Em execução. 

 

19/08/2020 Vídeo Noite temática. Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração 

para os participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação 

social. Realizar brincadeira de papéis sociais. Uma diversão certa é criar uma tarde 

ou noite temática com toda a família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, 

noite de máscaras, artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para 

incrementar a idéia, você pode preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, 

sanduiche, comida típica)  e escolher filmes, músicas ou danças de acordo com o 

tema escolhido.  

RESPOSTA: Pendente. 

 

515 / 1118



 

 

 

_______________________________________ 
Maristela Kolaga - Professora Artes 

AMA Litoral/SC 
 

24/08/2020 Teatro de sombras. Objetivos: Descobrir entre as sombras e luzes o contraste que 
diverte, ensina, melhora a oralidade e criatividade, através da socialização de 
idéias. Materiais: Caixa para Teatro de sombras, lanterna, personagens variados 
em papel, colados em espetinho de madeira. Etapas: escolha do tema, dos 
personagens, estória, divisão de tarefas, apresentação na caixa. Usuário 
demonstrou muito interesse nesta atividade. Desde a escolha dos personagens até 
a apresentação da estória. Muito criativo e participativo nesta atividade.  
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

 

26/08/2020 Vídeo Sessão de Cinema em Casa. Objetivos: Inserir a arte do cinema no processo 
de ensino-aprendizagem, e na a vida cotidiana do usuário. Promover a reflexão e a 
leitura da mensagem de um filme, apontando as características expostas e 
envolvendo todos os eixos pertencentes ao tema abordado. Material: TV, 
Notebook,etc.  Assistir um filme todos juntos, em família. De preferência à noite, 
para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou, se for durante o dia vocês 
podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. Pode-se fazer um rodízio 
para que cada pessoa da casa escolha um filme de sua preferência por vez, a cada 
dia, agradando assim a todos. Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do 
término do filme fazer uma roda de conversa. Cada um poderá expor a leitura e a 
mensagem deste filme. E se o final fosse diferente? Quais os sentimentos que 
transmitiu? Etc...  
RESPOSTA: Pendente. 

 

31/08/2020 Atividade Criando Tinta Caseira (plataforma). Objetivo: Criar uma pintura com a 
tinta caseira produzida artesanalmente. Materiais: Fogão, Panela, colher de sopa, 
amido/ maisena, sal, açúcar, corante alimentício de cores variadas, água, potinhos 
para separar a tinta. Realizar o preparo da tinta com a supervisão total de um 
adulto, esperar esfriar para depois colocar em potinhos separando as cores. 
RESPOSTA: Pendente. 

 

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: Emanuel Gonçalves Buzzo 
Data Nascimento: 03/02/2012 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

04/08/2020  Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar 
o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

11/08/2020  Vídeo TEATRO (educadora de Artes Maristela I.Kolaga) foi enviado na plataforma 
em 13/08/2020. Objetivos: Promover a socialização e a interação. Buscar a 
participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem oral e 
corporal. Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de 
papelão, som e luz. Etapas: escolha do tema, compor os personagens, confeccionar 
o cenário, roupas, som e luz. Ensaios e apresentação online via plataforma. 
RESPOSTA: Atividade realizada. 

 

18/08/2020 Teatro de sombras. Objetivos: Descobrir entre as sombras e luzes o contraste que 
diverte, ensina, melhora a oralidade e criatividade, através da socialização de 
idéias. Materiais: Caixa para Teatro de sombras, lanterna, personagens variados 
em papel, colados em espetinho de madeira. Etapas: escolha do tema, dos 
personagens, estória, divisão de tarefas, apresentação na caixa. Usuário 
demonstrou muito interesse nesta atividade. Desde a escolha dos personagens até 
a apresentação da estória. Muito criativo e participativo 
ATENDIMENTO PRESENCIAL. 

 

19/08/2020 Vídeo Noite temática. Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração 

para os participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação 

social. Realizar brincadeira de papéis sociais. Uma diversão certa é criar uma tarde 

ou noite temática com toda a família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, 

noite de máscaras, artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para 

incrementar a idéia, você pode preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, 

sanduiche, comida típica)  e escolher filmes, músicas ou danças de acordo com o 
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tema escolhido. Realizou a atividade. Noite dos jogos variados, com atenção 

compartilhada da família. 

RESPOSTA: Atividade realizada. 

 

25/08/2020 Atividade Criando Tinta Caseira (plataforma). Objetivo: Criar uma pintura com a 
tinta caseira produzida artesanalmente. Materiais: Fogão, Panela, colher de sopa, 
amido/ maisena, sal, açúcar, corante alimentício de cores variadas, água, potinhos 
para separar a tinta. Realizar o preparo da tinta com a supervisão total de um 
adulto, esperar esfriar para depois colocar em potinhos separando as cores. 
Realizou a atividade com sucesso. Fez várias cores, muito criativo. Pintou um 
boneco em folha de sulfite. 
RESPOSTA: Atividade realizada. 

 

26/08/2020 Vídeo Sessão de Cinema em Casa. Objetivos: Inserir a arte do cinema no processo 
de ensino-aprendizagem, e na a vida cotidiana do usuário. Promover a reflexão e a 
leitura da mensagem de um filme, apontando as características expostas e 
envolvendo todos os eixos pertencentes ao tema abordado. Material: TV, 
Notebook,etc.  Assistir um filme todos juntos, em família. De preferência à noite, 
para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou, se for durante o dia vocês 
podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. Pode-se fazer um rodízio 
para que cada pessoa da casa escolha um filme de sua preferência por vez, a cada 
dia, agradando assim a todos. Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do 
término do filme fazer uma roda de conversa. Cada um poderá expor a leitura e a 
mensagem deste filme. E se o final fosse diferente? Quais os sentimentos que 
transmitiu? Etc...  
RESPOSTA: Pendente. 

 

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: Henrique Brillinger 
Data Nascimento: 22/09/2016 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

04/08/2020  Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar 
o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

11/08/2020  Dança da Formiguinha (Vídeo pedagoga Rogiane) enviado em 13/08/2020. 
OBJETIVOS: Identificar as partes do corpo humano; Desenvolver autonomia: 
Desenvolver a coordenação motora ampla. MATERIAL/ESTRATÉGIAS:  Notebook ou 
celular para acessar o link da música. Caixa de ovo, tinta guache preta, pincel, 
canudo flexível e cola quente ou cola resistente. DESENVOLVIMENTO: Iremos 
construir a nossa formiguinha e junto com ela dançar a música "Fui no Mercado". 
RESPOSTA: Atividade realizada. 

 

18/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os dias 10 
a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via plataforma para 
auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: Em execução. 

 

19/08/2020 Vídeo Projetando a dona aranha (Pedagoga Rogiane). Objetivos: desenvolver 

habilidades artísticas, desenvolver a coordenação motora fina, criatividade, 

imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer diferentes movimentos 

gestuais. Material/estratégia: Um rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, 

canetinha, uma lanterna (pode ser a lanterna do celular) e um ambiente bem 

escuro. Atividade: primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma das 

partes abertas com a fita larga adesiva e após desenhar com a canetinha a dona 

aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, deixar bem escurinho, acessar 

a música da dona aranha que está no link enviado junto, e agora utilizaremos a 
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lanterna para projetar a dona aranha na parede e agora é só se divertir com a 

música e a dona aranha.  

RESPOSTA: Atividade realizada. 

 

25/08/2020 Atividade massinha de modelar. Objetivos: desenvolver a criatividade, reconhecer 
novas texturas, aumentar o tempo de concentração, desenvolver a coordenação. 
Material: massa de modelar de diversas cores, forminhas, palitos de picolé, 
bichinhos de plástico, etc. Usuário em adaptação, buscando estabelecer vínculo, 
com pouca atenção compartilhada. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

 

26/08/2020 Vídeo e construção do jacaré, Pedagoga Rogiane. Objetivos: Desenvolver 
habilidades artísticas; coordenação motora fina; criatividade; imaginação; 
promover a interação; explorar e reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta guache verde e vermelha, rolo de 
papel higiênico e pincel. Atividade: junto com o vídeo da atividade foi enviado 
um passo a passo de como confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos 
a música: “o jacaré foi passear lá na lagoa”.  
RESPOSTA: Atividade realizada. 

 

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:João Gabriel Ribeiro Ferreira   
Data Nascimento: 05/05/2011 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

04/08/2020  Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar 
o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

11/08/2020  Vídeo TEATRO (educadora de Artes Maristela I.Kolaga) foi enviado na plataforma 
em 13/08/2020. Objetivos: Promover a socialização e a interação. Buscar a 
participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem oral e 
corporal. Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de 
papelão, som e luz. Etapas: escolha do tema, compor os personagens, confeccionar 
o cenário, roupas, som e luz. Ensaios e apresentação online via plataforma.  
RESPOSTA: Pendente. 

 

18/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os dias 10 
a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via plataforma para 
auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: Em execução. 

 

19/08/2020 Vídeo Noite temática. Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração 

para os participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação 

social. Realizar brincadeira de papéis sociais. Uma diversão certa é criar uma tarde 

ou noite temática com toda a família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, 

noite de máscaras, artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para 

incrementar a idéia, você pode preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, 

sanduiche, comida típica)  e escolher filmes, músicas ou danças de acordo com o 

tema escolhido.  

RESPOSTA: Pendente. 
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25/08/2020 Desenho de sombras. Objetivos: Descobrir entre as sombras e luzes o contraste 
que diverte, ensina, melhora a oralidade e criatividade, através da socialização de 
idéias. Materiais: Folha sulfite, lanterna, bichinhos de borracha ou plástico, lápis 
6B, Etapas: escolha do tema/personagens, observação das sombras e 
contorno/desenho. Usuário demonstrou muito interesse nesta atividade. Desde a 
escolha dos personagens até a  evolução do desenho. Muito criativo, boa atenção 
compartilhada. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

 

26/08/2020 Vídeo Sessão de Cinema em Casa. Objetivos: Inserir a arte do cinema no processo 
de ensino-aprendizagem, e na a vida cotidiana do usuário. Promover a reflexão e a 
leitura da mensagem de um filme, apontando as características expostas e 
envolvendo todos os eixos pertencentes ao tema abordado. Material: TV, 
Notebook,etc.  Assistir um filme todos juntos, em família. De preferência à noite, 
para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou, se for durante o dia vocês 
podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. Pode-se fazer um rodízio 
para que cada pessoa da casa escolha um filme de sua preferência por vez, a cada 
dia, agradando assim a todos. Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do 
término do filme fazer uma roda de conversa. Cada um poderá expor a leitura e a 
mensagem deste filme. E se o final fosse diferente? Quais os sentimentos que 
transmitiu? Etc...  
RESPOSTA: Pendente. 

 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

522 / 1118



 

 

 

_______________________________________
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:  Leonardo Assunção Martins 
Data Nascimento: 04/06/2010 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

04/08/2020  Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar 
o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

11/08/2020  Vídeo TEATRO (educadora de Artes Maristela I.Kolaga) foi enviado na plataforma 
em 13/08/2020. Objetivos: Promover a socialização e a interação. Buscar a 
participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem oral e 
corporal. Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de 
papelão, som e luz. Etapas: escolha do tema, compor os personagens, confeccionar 
o cenário, roupas, som e luz. Ensaios e apresentação online via plataforma. 
RESPOSTA: Pendente. 

 

18/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os dias 10 
a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via plataforma para 
auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: Em execução. 

 

19/08/2020 Vídeo Noite temática. Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração 

para os participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação 

social. Realizar brincadeira de papéis sociais. Uma diversão certa é criar uma tarde 

ou noite temática com toda a família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, 

noite de máscaras, artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para 

incrementar a idéia, você pode preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, 

sanduiche, comida típica)  e escolher filmes, músicas ou danças de acordo com o 

tema escolhido.  

RESPOSTA: Pendente. 
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25/08/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL – Não compareceu. 

 

26/08/2020 Vídeo Sessão de Cinema em Casa. Objetivos: Inserir a arte do cinema no processo 
de ensino-aprendizagem, e na a vida cotidiana do usuário. Promover a reflexão e a 
leitura da mensagem de um filme, apontando as características expostas e 
envolvendo todos os eixos pertencentes ao tema abordado. Material: TV, 
Notebook,etc.  Assistir um filme todos juntos, em família. De preferência à noite, 
para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou, se for durante o dia vocês 
podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. Pode-se fazer um rodízio 
para que cada pessoa da casa escolha um filme de sua preferência por vez, a cada 
dia, agradando assim a todos. Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do 
término do filme fazer uma roda de conversa. Cada um poderá expor a leitura e a 
mensagem deste filme. E se o final fosse diferente? Quais os sentimentos que 
transmitiu? Etc...  
RESPOSTA: Pendente. 

 

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: Lucas Eduardo Vargas Dorneles 
Data Nascimento: 04/05/2005 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

04/08/2020  Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar 
o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

11/08/2020  Vídeo TEATRO (educadora de Artes Maristela I.Kolaga) foi enviado na plataforma 
em 13/08/2020. Objetivos: Promover a socialização e a interação. Buscar a 
participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem oral e 
corporal. Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de 
papelão, som e luz. Etapas: escolha do tema, compor os personagens, confeccionar 
o cenário, roupas, som e luz. Ensaios e apresentação online via plataforma. 
RESPOSTA: Pendente. 

 

18/08/2020 Teatro de sombras. Objetivos: Descobrir entre as sombras e luzes o contraste que 
diverte, ensina, melhora a oralidade e criatividade, através da socialização de 
idéias. Materiais: Caixa para Teatro de sombras, lanterna, personagens variados 
em papel, colados em espetinho de madeira. Etapas: escolha do tema, dos 
personagens, estória, divisão de tarefas, apresentação na caixa. Usuário 
demonstrou muito interesse nesta atividade. Desde a escolha dos personagens até 
a apresentação da estória. Muito criativo e participativo.  
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

 

19/08/2020 Vídeo Noite temática. Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração 

para os participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação 

social. Realizar brincadeira de papéis sociais. Uma diversão certa é criar uma tarde 

ou noite temática com toda a família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, 

noite de máscaras, artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para 
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incrementar a idéia, você pode preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, 

sanduiche, comida típica)  e escolher filmes, músicas ou danças de acordo com o 

tema escolhido.  

RESPOSTA: Pendente. 

 

25/08/2020 Atividade Criando Tinta Caseira. Objetivo: Criar uma pintura com a tinta caseira 
produzida artesanalmente. Materiais: Fogão, Panela, colher de sopa, amido/ 
maisena, sal, açúcar, corante alimentício de cores variadas, água, potinhos para 
separar a tinta. Realizar o preparo da tinta com a supervisão total de um adulto, 
esperar esfriar para depois colocar em potinhos separando as cores.  
RESPOSTA: Pendente. 

 

26/08/2020 Vídeo Sessão de Cinema em Casa. Objetivos: Inserir a arte do cinema no processo 
de ensino-aprendizagem, e na a vida cotidiana do usuário. Promover a reflexão e a 
leitura da mensagem de um filme, apontando as características expostas e 
envolvendo todos os eixos pertencentes ao tema abordado. Material: TV, 
Notebook,etc.  Assistir um filme todos juntos, em família. De preferência à noite, 
para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou, se for durante o dia vocês 
podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. Pode-se fazer um rodízio 
para que cada pessoa da casa escolha um filme de sua preferência por vez, a cada 
dia, agradando assim a todos. Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do 
término do filme fazer uma roda de conversa. Cada um poderá expor a leitura e a 
mensagem deste filme. E se o final fosse diferente? Quais os sentimentos que 
transmitiu? Etc...  
RESPOSTA: Pendente. 

 

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: Sofia Taborda do Amaral 
Data Nascimento: 22/10/2009 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

04/08/2020  Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar 
o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

11/08/2020  Vídeo Bichinho do seu nome (pedagoga Deise) enviado na plataforma em 

13/08/2020. Construção do “bichinho do seu nome”, com o objetivo de 

estimularmos o reconhecimento do nome próprio, desenvolver coordenação 

motora fina e Visio motora, imaginação e atenção sustentada e compartilhada. 

Para realizar essa proposta foi necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, 

giz de cera ou lápis para colorir. 

RESPOSTA: Pendente. 

 

18/08/2020 Tinta caseira. Atividade online via plataforma. Objetivo: Criar sua própria tinta 
caseira. Materiais: fogão, panela, potinhos, colher de sopa, ingredientes 
necessários à receita, realizada com a supervisão de um adulto. Após fazer a 
receita, criar uma pintura com a tinta produzida e enviar devolutiva na plataforma. 
RESPOSTA: Pendente. 

 

19/08/2020 Vídeo: Conhecendo as vogais. Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; Estimular 
coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o registro 
das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o movimento dos 
dedos, conforme comando da música.  
RESPOSTA: Atividade realizada. 
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25/08/2020 Atividade Bolhas de Sabão (plataforma). Objetivos: explorar e aprimorar a 
intensidade e o controle de movimento corporal e da respiração, estimular o 
trabalho coletivo e a curiosidade, além da reflexão sobre como se formam 
as bolinhas de sabão.  
RESPOSTA: Pendente. 

 

26/08/2020 Video Psicopedagoga Deise “Refletindo as vogais na parede” OBJETIVO: Conhecer 
as vogais; desenvolver coordenação motora ampla; estimular percepção de 
lateralidade; estimular coordenação olho mão. Desenvolver atenção 
compartilhada e sustentada. MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico; fita durex 
larga; Caneta permanente ou canetinha preta. DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos 
a atividade confeccionando o recurso com rolinho de papel, fita durex e caneta 
permanente ou canetinha, após a confecção utilizaremos a lanterna do celular 
ou manual(comum) para refletir as vogais na parede. Importante que o adulto 
esteja mediando a execução da atividade, reforçando verbalmente o nome das 
vogais, incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, 
sempre respeitando a individualidade de cada um.  
RESPOSTA: Pendente. 

 

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: Davi Beuting Severo 
Data Nascimento:  03/08/2011 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

06/08/2020  Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar 
o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

13/08/2020  Vídeo TEATRO (educadora de Artes Maristela I.Kolaga) foi enviado na plataforma 
em 13/08/2020. Objetivos: Promover a socialização e a interação. Buscar a 
participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem oral e 
corporal. Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de 
papelão, som e luz. Etapas: escolha do tema, compor os personagens, confeccionar 
o cenário, roupas, som e luz. Ensaios e apresentação online via plataforma.  
RESPOSTA: Pendente. 

 

20/08/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL – Não compareceu. 

 

26/08/2020 Vídeo Sessão de Cinema em Casa. Objetivos: Inserir a arte do cinema no processo 
de ensino-aprendizagem, e na a vida cotidiana do usuário. Promover a reflexão e a 
leitura da mensagem de um filme, apontando as características expostas e 
envolvendo todos os eixos pertencentes ao tema abordado. Material: TV, 
Notebook,etc.  Assistir um filme todos juntos, em família. De preferência à noite, 
para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou, se for durante o dia vocês 
podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. Pode-se fazer um rodízio 
para que cada pessoa da casa escolha um filme de sua preferência por vez, a cada 
dia, agradando assim a todos. Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do 
término do filme fazer uma roda de conversa. Cada um poderá expor a leitura e a 
mensagem deste filme. E se o final fosse diferente? Quais os sentimentos que 
transmitiu? Etc...  
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RESPOSTA: Pendente. 

 
 

27/08/2020 Atividade Criando Tinta Caseira. Objetivo: Criar uma pintura com a tinta caseira 
produzida artesanalmente. Materiais: Fogão, Panela, colher de sopa, amido/ 
maisena, sal, açúcar, corante alimentício de cores variadas, água, potinhos para 
separar a tinta. Realizar o preparo da tinta com a supervisão total de um adulto, 
esperar esfriar para depois colocar em potinhos separando as cores.  
RESPOSTA: Pendente. 

 

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: Eric Benjamim Dombroski da Silva 
Data Nascimento:  11/02/2015 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

06/08/2020  Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar 
o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

13/08/2020  Vídeo Bichinho do seu nome (pedagoga Deise) enviado na plataforma em 
13/08/2020. Construção do “bichinho do seu nome”, com o objetivo de 

estimularmos o reconhecimento do nome próprio, desenvolver coordenação 
motora fina e Visio motora, imaginação e atenção sustentada e compartilhada. 
Para realizar essa proposta foi necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, 
giz de cera ou lápis para colorir.  
RESPOSTA: Atividade realizada. 

 

19/08/2020 Vídeo: Conhecendo as vogais. Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; Estimular 
coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o registro 
das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o movimento dos 
dedos, conforme comando da música.  
RESPOSTA: Atividade realizada. 

 

20/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os dias 10 
a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via plataforma para 
auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: Em execução. 

 

26/08/2020 Video Psicopedagoga Deise “Refletindo as vogais na parede” OBJETIVO: Conhecer 
as vogais; desenvolver coordenação motora ampla; estimular percepção de 
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lateralidade; estimular coordenação olho mão. Desenvolver atenção 
compartilhada e sustentada. MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico; fita durex 
larga; Caneta permanente ou canetinha preta. DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos 
a atividade confeccionando o recurso com rolinho de papel, fita durex e caneta 
permanente ou canetinha, após a confecção utilizaremos a lanterna do celular 
ou manual(comum) para refletir as vogais na parede. Importante que o adulto 
esteja mediando a execução da atividade, reforçando verbalmente o nome das 
vogais, incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, 
sempre respeitando a individualidade de cada um.  
RESPOSTA: Pendente. 

 

27/08/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL – Não compareceu. 

 

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: Joaquim de Almeida Nunes 
Data Nascimento:  31/12/2014 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

06/08/2020  Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar 
o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

13/08/2020  Dança da Formiguinha (Vídeo pedagoga Rogiane) enviado em 13/08/2020. 
OBJETIVOS: Identificar as partes do corpo humano; Desenvolver autonomia: 
Desenvolver a coordenação motora ampla. MATERIAL/ESTRATÉGIAS:  Notebook ou 
celular para acessar o link da música. Caixa de ovo, tinta guache preta, pincel, 
canudo flexível e cola quente ou cola resistente. DESENVOLVIMENTO: Iremos 
construir a nossa formiguinha e junto com ela dançar a música "Fui no Mercado". 
RESPOSTA: Pendente. 

 

19/08/2020 Vídeo Projetando a dona aranha (Pedagoga Rogiane). Objetivos: desenvolver 

habilidades artísticas, desenvolver a coordenação motora fina, criatividade, 

imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer diferentes movimentos 

gestuais. Material/estratégia: Um rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, 

canetinha, uma lanterna (pode ser a lanterna do celular) e um ambiente bem 

escuro. Atividade: primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma das 

partes abertas com a fita larga adesiva e após desenhar com a canetinha a dona 

aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, deixar bem escurinho, acessar 

a música da dona aranha que está no link enviado junto, e agora utilizaremos a 

lanterna para projetar a dona aranha na parede e agora é só se divertir com a 

música e a dona aranha.  

RESPOSTA: Atividade realizada. 
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20/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os dias 10 
a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via plataforma para 
auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: Em execução. 

26/08/2020 Vídeo e construção do jacaré, Pedagoga Rogiane. Objetivos: Desenvolver 
habilidades artísticas; coordenação motora fina; criatividade; imaginação; 
promover a interação; explorar e reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta guache verde e vermelha, rolo de 
papel higiênico e pincel. Atividade: junto com o vídeo da atividade foi enviado 
um passo a passo de como confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos 
a música: “o jacaré foi passear lá na lagoa”.  
RESPOSTA: Pendente. 

 

27/08/2020 Desenho de sombras. Objetivos: Descobrir entre as sombras e luzes o contraste 
que diverte, ensina, melhora a oralidade e criatividade, através da socialização de 
idéias. Materiais: Folha sulfite, lanterna, bichinhos de borracha ou plástico, lápis 
6B, Etapas: escolha do tema/personagens, observação das sombras e 
contorno/desenho. Usuário demonstrou muito interesse nesta atividade. Desde a 
escolha dos personagens até a evolução do desenho. Muito criativo, boa atenção 
compartilhada. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

 

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: Mathias Becker Niechel  
Data Nascimento: 06/02/2014 
Mês: Agosto / 2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

06/08/2020  Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar 
o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

13/08/2020  Dança da Formiguinha (Vídeo pedagoga Rogiane) enviado em 13/08/2020. 
OBJETIVOS: Identificar as partes do corpo humano; Desenvolver autonomia: 
Desenvolver a coordenação motora ampla. MATERIAL/ESTRATÉGIAS:  Notebook ou 
celular para acessar o link da música. Caixa de ovo, tinta guache preta, pincel, 
canudo flexível e cola quente ou cola resistente. DESENVOLVIMENTO: Iremos 
construir a nossa formiguinha e junto com ela dançar a música "Fui no Mercado". 
RESPOSTA: Atividade realizada. 

 

19/08/2020 Vídeo Projetando a dona aranha (Pedagoga Rogiane). Objetivos: desenvolver 

habilidades artísticas, desenvolver a coordenação motora fina, criatividade, 

imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer diferentes movimentos 

gestuais. Material/estratégia: Um rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, 

canetinha, uma lanterna (pode ser a lanterna do celular) e um ambiente bem 

escuro. Atividade: primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma das 

partes abertas com a fita larga adesiva e após desenhar com a canetinha a dona 

aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, deixar bem escurinho, acessar 

a música da dona aranha que está no link enviado junto, e agora utilizaremos a 

lanterna para projetar a dona aranha na parede e agora é só se divertir com a 

música e a dona aranha.  

RESPOSTA: Atividade realizada. 
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20/08/2020 Foi realizado o lanche terapêutico neste horário, transcorrendo de forma 
tranquila, demonstrando autonomia e cuidados, devendo ser orientado em certos 
momentos quanto às brincadeiras e atitudes de respeito à mesa. 
RESPOSTA: Em execução. 

26/08/2020 Vídeo e construção do jacaré, Pedagoga Rogiane. Objetivos: Desenvolver 
habilidades artísticas; coordenação motora fina; criatividade; imaginação; 
promover a interação; explorar e reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta guache verde e vermelha, rolo de 
papel higiênico e pincel. Atividade: junto com o vídeo da atividade foi enviado 
um passo a passo de como confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos 
a música: “o jacaré foi passear lá na lagoa”.  
RESPOSTA: Atividade realizada. 

27/08/2020 Atividade Criando Tinta Caseira. Objetivo: Criar uma pintura com a tinta caseira 
produzida artesanalmente. Materiais: Fogão, Panela, colher de sopa, amido/ 
maisena, sal, açúcar, corante alimentício de cores variadas, água, potinhos para 
separar a tinta. Realizar o preparo da tinta com a supervisão total de um adulto, 
esperar esfriar para depois colocar em potinhos separando as cores. Criar pinturas 
de livre expressão  com a tinta produzida.  
RESPOSTA: Atividade realizada. 

 

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: Thales Miguel dos Santos Ávila Lopes   
Data Nascimento: 18/05/2014 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

06/08/2020  Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar 
o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

13/08/2020  Vídeo Bichinho do seu nome (pedagoga Deise) enviado na plataforma em 
13/08/2020. Construção do “bichinho do seu nome”, com o objetivo de 

estimularmos o reconhecimento do nome próprio, desenvolver coordenação 
motora fina e Visio motora, imaginação e atenção sustentada e compartilhada. 
Para realizar essa proposta foi necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, 
giz de cera ou lápis para colorir.  
RESPOSTA: Pendente. 

 

19/08/2020 Vídeo: Conhecendo as vogais. Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; Estimular 
coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o registro 
das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o movimento dos 
dedos, conforme comando da música.  
RESPOSTA: Pendente. 

 

20/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os dias 10 
a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via plataforma para 
auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: Em execução. 

 

26/08/2020 Video Psicopedagoga Deise “Refletindo as vogais na parede” OBJETIVO: Conhecer 
as vogais; desenvolver coordenação motora ampla; estimular percepção de 
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lateralidade; estimular coordenação olho mão. Desenvolver atenção 
compartilhada e sustentada. MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico; fita durex 
larga; Caneta permanente ou canetinha preta. DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos 
a atividade confeccionando o recurso com rolinho de papel, fita durex e caneta 
permanente ou canetinha, após a confecção utilizaremos a lanterna do celular 
ou manual(comum) para refletir as vogais na parede. Importante que o adulto 
esteja mediando a execução da atividade, reforçando verbalmente o nome das 
vogais, incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, 
sempre respeitando a individualidade de cada um.  
RESPOSTA: Pendente. 

 

27/08/2020 Desenho de sombras. Objetivos: Descobrir entre as sombras e luzes o contraste 
que diverte, ensina, melhora a oralidade e criatividade, através da socialização de 
idéias. Materiais: Folha sulfite, lanterna, bichinhos de borracha ou plástico, lápis 
6B, Etapas: escolha do tema/personagens, observação das sombras e 
contorno/desenho. Usuário demonstrou muito interesse nesta atividade. Desde a 
escolha dos personagens até a evolução do desenho. Muito criativo, boa atenção 
compartilhada. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

 

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: D´Alessandro Dias Minuto 
Data Nascimento: 20/04/2010 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data   

07/08/2020  Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar 
o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

14/08/2020  Vídeo Bichinho do seu nome (pedagoga Deise) enviado na plataforma em 
13/08/2020. Construção do “bichinho do seu nome”, com o objetivo de 
estimularmos o reconhecimento do nome próprio, desenvolver coordenação 
motora fina e Visio motora, imaginação e atenção sustentada e compartilhada. Para 
realizar essa proposta foi necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, giz 
de cera ou lápis para colorir.  
RESPOSTA: Pendente. 

 

19/08/2020 Vídeo: Conhecendo as vogais. Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; Estimular coordenação 
motora fina e viso motora; Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o registro 
das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o movimento dos 
dedos, conforme comando da música.  
RESPOSTA: Pendente. 

 

21/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os dias 10 
a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via plataforma para 
auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: Em execução. 
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26/08/2020 Video Psicopedagoga Deise “Refletindo as vogais na parede” OBJETIVO: Conhecer 
as vogais; desenvolver coordenação motora ampla; estimular percepção de 
lateralidade; estimular coordenação olho mão. Desenvolver atenção 
compartilhada e sustentada. MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico; fita durex 
larga; Caneta permanente ou canetinha preta. DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos 
a atividade confeccionando o recurso com rolinho de papel, fita durex e caneta 
permanente ou canetinha, após a confecção utilizaremos a lanterna do celular 
ou manual(comum) para refletir as vogais na parede. Importante que o adulto 
esteja mediando a execução da atividade, reforçando verbalmente o nome das 
vogais, incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, 
sempre respeitando a individualidade de cada um.  
RESPOSTA: Pendente. 

 

28/08/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL –Não compareceu 

 

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: Daniel Victor Pires Pereira 
Data Nascimento: 29/08/2007 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

07/08/2020 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar 
o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

14/08/2020 Vídeo TEATRO (educadora de Artes Maristela I.Kolaga) foi enviado na plataforma 
em 13/08/2020. Objetivos: Promover a socialização e a interação. Buscar a 
participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem oral e 
corporal. Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de 
papelão, som e luz. Etapas: escolha do tema, compor os personagens, confeccionar 
o cenário, roupas, som e luz. Ensaios e apresentação online via plataforma. 
RESPOSTA: Pendente. 

 

19/08/2020 Vídeo Noite temática. Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração 

para os participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação 

social. Realizar brincadeira de papéis sociais. Uma diversão certa é criar uma tarde 

ou noite temática com toda a família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, 

noite de máscaras, artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para 

incrementar a idéia, você pode preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, 

sanduiche, comida típica)  e escolher filmes, músicas ou danças de acordo com o 

tema escolhido.  

RESPOSTA: Atividade realizada. 

 

21/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os dias 10 
a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via plataforma para 
auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: Em execução. 
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26/08/2020 Vídeo Sessão de Cinema em Casa. Objetivos: Inserir a arte do cinema no processo 
de ensino-aprendizagem, e na a vida cotidiana do usuário. Promover a reflexão e a 
leitura da mensagem de um filme, apontando as características expostas e 
envolvendo todos os eixos pertencentes ao tema abordado. Material: TV, 
Notebook,etc.  Assistir um filme todos juntos, em família. De preferência à noite, 
para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou, se for durante o dia vocês 
podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. Pode-se fazer um rodízio 
para que cada pessoa da casa escolha um filme de sua preferência por vez, a cada 
dia, agradando assim a todos. Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do 
término do filme fazer uma roda de conversa. Cada um poderá expor a leitura e a 
mensagem deste filme. E se o final fosse diferente? Quais os sentimentos que 
transmitiu? Etc...  
RESPOSTA: Atividade realizada. 

 

28/08/2020 Trabalhando a Imitação por meio dos instrumentos de percussão com temática de 
fanfarra – Atendimento realizado em dupla com a Arte-educadora Maristela 
Kolaga. Objetivos – Estimular a imitação e o planejamento motor, trabalhar 
aspectos rítmicos, investigar questões cognitivas. Materiais – Tambores e baquetas 
Descrição – No atendimento em questão, a proposta se deu em utilizar um 
interesse/vivencia trazido pelo paciente, afim de trabalhar a imitação motora e 
estímulos cognitivos. Instrumentos percussivos com temática de fanfarra foram 
abordados, trabalhando a pega da baqueta, a imitação espelhada de movimentos, 
quantidades de batidas, a criatividade por meio da criação de padrões rítmicos e o 
desenvolvimento de uma metodologia de escrita alternativa rítmica, utilizando 
sinais e contagem de quatro tempos.  
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

 

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: Diogo Couvodos Casa 
Data Nascimento: 15/02/2011 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

07/08/2020 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar 
o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

14/08/2020 Vídeo Bichinho do seu nome (pedagoga Deise) enviado na plataforma em 
13/08/2020. Construção do “bichinho do seu nome”, com o objetivo de 

estimularmos o reconhecimento do nome próprio, desenvolver coordenação 
motora fina e Visio motora, imaginação e atenção sustentada e compartilhada. 
Para realizar essa proposta foi necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, 
giz de cera ou lápis para colorir.  
RESPOSTA: Atividade realizada. 

 

19/08/2020 Vídeo: Conhecendo as vogais. Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; Estimular 
coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o registro 
das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o movimento dos 
dedos, conforme comando da música.  
RESPOSTA: Pendente. 

 

21/08/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL – Não compareceu. 

 

26/08/2020 Video Psicopedagoga Deise “Refletindo as vogais na parede” OBJETIVO: Conhecer 
as vogais; desenvolver coordenação motora ampla; estimular percepção de 
lateralidade; estimular coordenação olho mão. Desenvolver atenção 
compartilhada e sustentada. MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico; fita durex 
larga; Caneta permanente ou canetinha preta. DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos 
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a atividade confeccionando o recurso com rolinho de papel, fita durex e caneta 
permanente ou canetinha, após a confecção utilizaremos a lanterna do celular 
ou manual(comum) para refletir as vogais na parede. Importante que o adulto 
esteja mediando a execução da atividade, reforçando verbalmente o nome das 
vogais, incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, 
sempre respeitando a individualidade de cada um.  
RESPOSTA: Atividade realizada. 

 

28/08/2020 Circuito Ativo (elaborada pelos Educadores Físicos, Artes e Educador Musical) 
Atividade para sair do sedentarismo. Materiais: bola, corda bambolê, etc. 
Objetivos: Trabalhar a coordenação motora global.  
RESPOSTA: Atividade realizada. 

 

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: Felipe Gabriel da Silva 
Data Nascimento: 02/10/2010 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

07/08/2020 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar 
o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

14/08/2020 Vídeo Bichinho do seu nome (pedagoga Deise) enviado na plataforma em 
13/08/2020. Construção do “bichinho do seu nome”, com o objetivo de 

estimularmos o reconhecimento do nome próprio, desenvolver coordenação 
motora fina e Visio motora, imaginação e atenção sustentada e compartilhada. 
Para realizar essa proposta foi necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, 
giz de cera ou lápis para colorir.  
RESPOSTA: Pendente. 

 

19/08/2020 Vídeo: Conhecendo as vogais. Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; Estimular 
coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o registro 
das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o movimento dos 
dedos, conforme comando da música.  
RESPOSTA: Pendente. 

 

21/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os dias 10 
a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via plataforma para 
auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: Em execução. 

 

26/08/2020 Video Psicopedagoga Deise “Refletindo as vogais na parede” OBJETIVO: Conhecer 
as vogais; desenvolver coordenação motora ampla; estimular percepção de 
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lateralidade; estimular coordenação olho mão. Desenvolver atenção 
compartilhada e sustentada. MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico; fita durex 
larga; Caneta permanente ou canetinha preta. DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos 
a atividade confeccionando o recurso com rolinho de papel, fita durex e caneta 
permanente ou canetinha, após a confecção utilizaremos a lanterna do celular 
ou manual(comum) para refletir as vogais na parede. Importante que o adulto 
esteja mediando a execução da atividade, reforçando verbalmente o nome das 
vogais, incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, 
sempre respeitando a individualidade de cada um.  
RESPOSTA: Pendente. 

 

28/08/2020 Origami morcego. Objetivo: Aumentar o tempo de concentração na atividade, 
desenvolver a coordenação e atenção compartilhada. Material: folha de papel 
sulfite, giz de cera. Realizou esta atividade com pouca interação, pois queria fazer 
“pipa”. Necessitou de auxílio e estímulos constantes. Ficou contente ao ver que 
voou! 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

 

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: Fernando Gabriel Sprote 
Data Nascimento: 10/03/2007 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

07/08/2020 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar 
o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

14/08/2020 Vídeo Bichinho do seu nome (pedagoga Deise) enviado na plataforma em 
13/08/2020. Construção do “bichinho do seu nome”, com o objetivo de 

estimularmos o reconhecimento do nome próprio, desenvolver coordenação 
motora fina e Visio motora, imaginação e atenção sustentada e compartilhada. 
Para realizar essa proposta foi necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, 
giz de cera ou lápis para colorir.  
RESPOSTA: Pendente. 

 

19/08/2020 Vídeo: Conhecendo as vogais. Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; Estimular 
coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o registro 
das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o movimento dos 
dedos, conforme comando da música.  
RESPOSTA: Pendente. 

 

21/08/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL – Não compareceu. 

 

26/08/2020 Video Psicopedagoga Deise “Refletindo as vogais na parede” OBJETIVO: Conhecer 
as vogais; desenvolver coordenação motora ampla; estimular percepção de 
lateralidade; estimular coordenação olho mão. Desenvolver atenção 
compartilhada e sustentada. MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico; fita durex 
larga; Caneta permanente ou canetinha preta. DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos 
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a atividade confeccionando o recurso com rolinho de papel, fita durex e caneta 
permanente ou canetinha, após a confecção utilizaremos a lanterna do celular 
ou manual(comum) para refletir as vogais na parede. Importante que o adulto 
esteja mediando a execução da atividade, reforçando verbalmente o nome das 
vogais, incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, 
sempre respeitando a individualidade de cada um.  
RESPOSTA: Pendente. 

 

28/08/2020 Segue conduta terapêutica. Usuário com falta justificada. 
 

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: Samuel da Silva 
Data Nascimento: 05/12/2014 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

07/08/2020 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar 
o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

14/08/2020 Dança da Formiguinha (Vídeo pedagoga Rogiane) enviado em 13/08/2020. 
OBJETIVOS: Identificar as partes do corpo humano; Desenvolver autonomia: 
Desenvolver a coordenação motora ampla. MATERIAL/ESTRATÉGIAS:  Notebook ou 
celular para acessar o link da música. Caixa de ovo, tinta guache preta, pincel, 
canudo flexível e cola quente ou cola resistente. DESENVOLVIMENTO: Iremos 
construir a nossa formiguinha e junto com ela dançar a música "Fui no Mercado". 
RESPOSTA: Pendente. 

 

19/08/2020 Vídeo Projetando a dona aranha (Pedagoga Rogiane). Objetivos: desenvolver 

habilidades artísticas, desenvolver a coordenação motora fina, criatividade, 

imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer diferentes movimentos 

gestuais. Material/estratégia: Um rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, 

canetinha, uma lanterna (pode ser a lanterna do celular) e um ambiente bem 

escuro. Atividade: primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma das 

partes abertas com a fita larga adesiva e após desenhar com a canetinha a dona 

aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, deixar bem escurinho, acessar 

a música da dona aranha que está no link enviado junto, e agora utilizaremos a 

lanterna para projetar a dona aranha na parede e agora é só se divertir com a 

música e a dona aranha. 

RESPOSTA: Pendente. 
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21/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os dias 10 
a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via plataforma para 
auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: Em execução. 

26/08/2020 Vídeo e construção do jacaré, Pedagoga Rogiane. Objetivos: Desenvolver 
habilidades artísticas; coordenação motora fina; criatividade; imaginação; 
promover a interação; explorar e reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta guache verde e vermelha, rolo de 
papel higiênico e pincel. Atividade: junto com o vídeo da atividade foi enviado 
um passo a passo de como confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos 
a música: “o jacaré foi passear lá na lagoa”.  
RESPOSTA: Pendente. 

 

28/08/2020 Lanche terapêutico. Neste horário o usuário realizou seu lanche de forma tranquila, 
demonstrando certa autonomia em alguns momentos, em outros tendo de ser 
auxiliado. Alimentou-se com frutas (banana e laranja)e suco natural. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

 

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: Daniel de Sena Nunes 
Data Nascimento: 12/07/2015 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

04/08/2020  Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar 
o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

11/08/2020  Vídeo Bichinho do seu nome (pedagoga Deise) enviado na plataforma em 
13/08/2020. Construção do “bichinho do seu nome”, com o objetivo de 

estimularmos o reconhecimento do nome próprio, desenvolver coordenação 
motora fina e Visio motora, imaginação e atenção sustentada e compartilhada. 
Para realizar essa proposta foi necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, 
giz de cera ou lápis para colorir.  
RESPOSTA: Atividade realizada. 

 

18/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os dias 10 
a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via plataforma para 
auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: Em execução. 

 

19/08/2020 Vídeo: Conhecendo as vogais. Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; Estimular 
coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o registro 
das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o movimento dos 
dedos, conforme comando da música.  
RESPOSTA: Atividade realizada. 

 

25/08/2020 Teatro de sombras. Objetivos: Descobrir entre as sombras e luzes o contraste que 
diverte, ensina, melhora a oralidade e criatividade, através da socialização de 
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idéias. Materiais: Caixa para Teatro de sombras, lanterna, personagens variados 
em papel, colados em espetinho de madeira. Etapas: escolha do tema, dos 
personagens, estória, divisão de tarefas, apresentação na caixa. Usuário 
demonstrou muito interesse nesta atividade. Desde a escolha dos personagens até 
a apresentação da estória. Muito criativo e participativo nesta atividade, mantendo 
atenção compartilhada. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

 

26/08/2020 Video Psicopedagoga Deise “Refletindo as vogais na parede” OBJETIVO: Conhecer 
as vogais; desenvolver coordenação motora ampla; estimular percepção de 
lateralidade; estimular coordenação olho mão. Desenvolver atenção 
compartilhada e sustentada. MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico; fita durex 
larga; Caneta permanente ou canetinha preta. DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos 
a atividade confeccionando o recurso com rolinho de papel, fita durex e caneta 
permanente ou canetinha, após a confecção utilizaremos a lanterna do celular 
ou manual(comum) para refletir as vogais na parede. Importante que o adulto 
esteja mediando a execução da atividade, reforçando verbalmente o nome das 
vogais, incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, 
sempre respeitando a individualidade de cada um.  
RESPOSTA: Atividade realizada. 

 

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: Efraim Henrique dos Santos Pereira 
Data Nascimento: 07/06/2014 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

04/08/2020  Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar 
o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

11/08/2020  Vídeo Bichinho do seu nome (pedagoga Deise) enviado na plataforma em 
13/08/2020. Construção do “bichinho do seu nome”, com o objetivo de 

estimularmos o reconhecimento do nome próprio, desenvolver coordenação 
motora fina e Visio motora, imaginação e atenção sustentada e compartilhada. 
Para realizar essa proposta foi necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, 
giz de cera ou lápis para colorir.  
RESPOSTA: Pendente. 

 

18/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os dias 10 
a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via plataforma para 
auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: Em execução. 

 

19/08/2020 Vídeo: Conhecendo as vogais. Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; Estimular 
coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o registro 
das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o movimento dos 
dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: Pendente. 

 

25/08/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL – Não compareceu. 
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26/08/2020 Video Psicopedagoga Deise “Refletindo as vogais na parede” OBJETIVO: Conhecer 
as vogais; desenvolver coordenação motora ampla; estimular percepção de 
lateralidade; estimular coordenação olho mão. Desenvolver atenção 
compartilhada e sustentada. MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico; fita durex 
larga; Caneta permanente ou canetinha preta. DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos 
a atividade confeccionando o recurso com rolinho de papel, fita durex e caneta 
permanente ou canetinha, após a confecção utilizaremos a lanterna do celular 
ou manual(comum) para refletir as vogais na parede. Importante que o adulto 
esteja mediando a execução da atividade, reforçando verbalmente o nome das 
vogais, incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, 
sempre respeitando a individualidade de cada um.  
RESPOSTA: Pendente. 

 

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: Jean Carvalho de Camargo 
Data Nascimento: 05/08/2009 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

04/08/2020  Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar 
o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

11/08/2020  Vídeo TEATRO (educadora de Artes Maristela I.Kolaga) foi enviado na plataforma 
em 13/08/2020. Objetivos: Promover a socialização e a interação. Buscar a 
participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem oral e 
corporal. Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de 
papelão, som e luz. Etapas: escolha do tema, compor os personagens, confeccionar 
o cenário, roupas, som e luz. Ensaios e apresentação online via plataforma. 
RESPOSTA: Atividade realizada. 

 

18/08/2020 Teatro de sombras. Objetivos: Descobrir entre as sombras e luzes o contraste que 
diverte, ensina, melhora a oralidade e criatividade, através da socialização de 
idéias. Materiais: Caixa para Teatro de sombras, lanterna, personagens variados 
em papel, colados em espetinho de madeira. Etapas: escolha do tema, dos 
personagens, estória, divisão de tarefas, apresentação na caixa. Usuário 
demonstrou muito interesse nesta atividade. Desde a escolha dos personagens até 
a apresentação da estória. Muito criativo e participativo nesta atividade.  
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

 

19/08/2020 Vídeo Noite temática. Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração 

para os participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação 

social. Realizar brincadeira de papéis sociais. Uma diversão certa é criar uma tarde 

ou noite temática com toda a família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, 

noite de máscaras, artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para 
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incrementar a idéia, você pode preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, 

sanduiche, comida típica)  e escolher filmes, músicas ou danças de acordo com o 

tema escolhido.  

RESPOSTA: Atividade realizada. 

25/08/2020 Atividade Criando Tinta Caseira (plataforma). Objetivo: Criar uma pintura com a 
tinta caseira produzida artesanalmente. Materiais: Fogão, Panela, colher de sopa, 
amido/ maisena, sal, açúcar, corante alimentício de cores variadas, água, potinhos 
para separar a tinta. Realizar o preparo da tinta com a supervisão total de um 
adulto, esperar esfriar para depois colocar em potinhos separando as cores. 
Realizou a atividade com muito empenho, criando o carro amarelo e carro 
vermelho “Fantasma”. 
RESPOSTA: Atividade realizada. 

 

26/08/2020 Vídeo Sessão de Cinema em Casa. Objetivos: Inserir a arte do cinema no processo 
de ensino-aprendizagem, e na a vida cotidiana do usuário. Promover a reflexão e a 
leitura da mensagem de um filme, apontando as características expostas e 
envolvendo todos os eixos pertencentes ao tema abordado. Material: TV, 
Notebook,etc.  Assistir um filme todos juntos, em família. De preferência à noite, 
para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou, se for durante o dia vocês 
podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. Pode-se fazer um rodízio 
para que cada pessoa da casa escolha um filme de sua preferência por vez, a cada 
dia, agradando assim a todos. Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do 
término do filme fazer uma roda de conversa. Cada um poderá expor a leitura e a 
mensagem deste filme. E se o final fosse diferente? Quais os sentimentos que 
transmitiu? Etc...  
RESPOSTA: Atividade realizada. 

 

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: Kalel Antunes Ferreira 
Data Nascimento: 27/05/2008 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

04/08/2020  Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar 
o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

11/08/2020  Vídeo Bichinho do seu nome (pedagoga Deise) enviado na plataforma em 
13/08/2020. Construção do “bichinho do seu nome”, com o objetivo de 

estimularmos o reconhecimento do nome próprio, desenvolver coordenação 
motora fina e Visio motora, imaginação e atenção sustentada e compartilhada. 
Para realizar essa proposta foi necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, 
giz de cera ou lápis para colorir.  
RESPOSTA: Pendente. 

 

18/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os dias 10 
a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via plataforma para 
auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: Em execução. 

 

19/08/2020 Vídeo Noite temática. Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração 
para os participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação 
social. Realizar brincadeira de papéis sociais. Uma diversão certa é criar uma tarde 
ou noite temática com toda a família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, 
noite de máscaras, artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para 
incrementar a idéia, você pode preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, 
sanduiche, comida típica)  e escolher filmes, músicas ou danças de acordo com o 
tema escolhido.  
RESPOSTA: Pendente. 

 

25/08/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL – Não compareceu. 
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26/08/2020 Vídeo Sessão de Cinema em Casa. Objetivos: Inserir a arte do cinema no processo 
de ensino-aprendizagem, e na a vida cotidiana do usuário. Promover a reflexão e a 
leitura da mensagem de um filme, apontando as características expostas e 
envolvendo todos os eixos pertencentes ao tema abordado. Material: TV, 
Notebook,etc.  Assistir um filme todos juntos, em família. De preferência à noite, 
para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou, se for durante o dia vocês 
podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. Pode-se fazer um rodízio 
para que cada pessoa da casa escolha um filme de sua preferência por vez, a cada 
dia, agradando assim a todos. Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do 
término do filme fazer uma roda de conversa. Cada um poderá expor a leitura e a 
mensagem deste filme. E se o final fosse diferente? Quais os sentimentos que 
transmitiu? Etc...  
RESPOSTA: Pendente. 

 

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: Adriel Goulart 
Data Nascimento: 10/03/2013 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

06/08/2020  Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar 
o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

13/08/2020  Vídeo Bichinho do seu nome (pedagoga Deise) enviado na plataforma em 
13/08/2020. Construção do “bichinho do seu nome”, com o objetivo de 

estimularmos o reconhecimento do nome próprio, desenvolver coordenação 
motora fina e Visio motora, imaginação e atenção sustentada e compartilhada. 
Para realizar essa proposta foi necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, 
giz de cera ou lápis para colorir.  
RESPOSTA: Pendente. 

 

19/08/2020 Vídeo: Conhecendo as vogais. Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; Estimular 
coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o registro 
das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o movimento dos 
dedos, conforme comando da música.  
RESPOSTA: Realizada. 

 

20/08/2020 Atividade Psicóloga Rafaela e Educadora Artes Maristela.  Pense antes de Falar. 
Objetivos: Trabalhar atenção e concentração. Material: Quadro de figuras “Pense 

antes de falar” (enviada como anexo). Jogo: apontar para as figuras e o usuário 

terá que nomeá-las, mas, quando aparecer a figura de uma estrela não pode falar 
nada. Lembre que não pode falar “estrela”.  
RESPOSTA: Pendente. 
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26/08/2020 Video Psicopedagoga Deise “Refletindo as vogais na parede” OBJETIVO: Conhecer 
as vogais; desenvolver coordenação motora ampla; estimular percepção de 
lateralidade; estimular coordenação olho mão. Desenvolver atenção 
compartilhada e sustentada. MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico; fita durex 
larga; Caneta permanente ou canetinha preta. DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos 
a atividade confeccionando o recurso com rolinho de papel, fita durex e caneta 
permanente ou canetinha, após a confecção utilizaremos a lanterna do celular 
ou manual(comum) para refletir as vogais na parede. Importante que o adulto 
esteja mediando a execução da atividade, reforçando verbalmente o nome das 
vogais, incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, 
sempre respeitando a individualidade de cada um.  
RESPOSTA: Pendente. 

 

27/08/2020 Atividade do dia 20/08/2020 reenviada. Segue conduta terapêutica. 
RESPOSTA: Pendente. 

 

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: Aiken Arthur Ribeiro Novaes 
Data Nascimento: 10/11/2013 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

06/08/2020  Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar 
o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

13/08/2020  Vídeo Bichinho do seu nome (pedagoga Deise) enviado na plataforma em 
13/08/2020. Construção do “bichinho do seu nome”, com o objetivo de 

estimularmos o reconhecimento do nome próprio, desenvolver coordenação 
motora fina e Visio motora, imaginação e atenção sustentada e compartilhada. 
Para realizar essa proposta foi necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, 
giz de cera ou lápis para colorir.  
RESPOSTA: Atividade realizada. 

 

19/08/2020 Vídeo: Conhecendo as vogais. Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; Estimular 
coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o registro 
das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o movimento dos 
dedos, conforme comando da música.  
RESPOSTA: Atividade realizada. 

 

20/08/2020 Atividade elaborada pela equipe. Brincadeira de quente e frio. Objetivos: trabalhar 
atenção compartilhada, tempo de permanência e foco na atividade, percepção 
espacial. Materiais: Um objeto/brinquedo para esconder, 2 pessoas ou mais. Uma 
pessoa conta até 20 e a outra esconde o objeto. A pessoa que escondeu começa a 
dar dicas à medida que a outra se aproxima falando “está quente”, ou “está frio” 

quando se afasta. Ganha quando encontrar o objeto/brinquedo.  
RESPOSTA: Atividade realizada. 
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26/08/2020 Video Psicopedagoga Deise “Refletindo as vogais na parede” OBJETIVO: Conhecer 
as vogais; desenvolver coordenação motora ampla; estimular percepção de 
lateralidade; estimular coordenação olho mão. Desenvolver atenção 
compartilhada e sustentada. MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico; fita durex 
larga; Caneta permanente ou canetinha preta. DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos 
a atividade confeccionando o recurso com rolinho de papel, fita durex e caneta 
permanente ou canetinha, após a confecção utilizaremos a lanterna do celular 
ou manual(comum) para refletir as vogais na parede. Importante que o adulto 
esteja mediando a execução da atividade, reforçando verbalmente o nome das 
vogais, incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, 
sempre respeitando a individualidade de cada um. 
RESPOSTA: Realizada. 

 

27/08/2020 Atividade Psicóloga Rafaela, Educadora Artes Maristela, Educador Musical Iago, 
Educadores Físicos Thiago e Daiany.  Pense antes de Falar. Objetivos: Trabalhar 
atenção e concentração. Material: Quadro de figuras “Pense antes de falar” 

(enviada como anexo). Jogo: apontar para as figuras e o usuário terá que nomeá-
las, mas, quando aparecer a figura de uma estrela não pode falar nada. Lembre-se 
que não pode falar “estrela”.  
RESPOSTA: Pendente. 

 

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:Lauro Marcos Pipper Júnior   
Data Nascimento: 06/11/2009 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

06/08/2020  Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar 
o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

13/08/2020 Vídeo TEATRO (educadora de Artes Maristela I.Kolaga) foi enviado na plataforma 
em 13/08/2020. Objetivos: Promover a socialização e a interação. Buscar a 
participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem oral e 
corporal. Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de 
papelão, som e luz. Etapas: escolha do tema, compor os personagens, confeccionar 
o cenário, roupas, som e luz. Ensaios e apresentação online via plataforma. 
RESPOSTA: Pendente. 

 

19/08/2020 Vídeo Noite temática. Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração 

para os participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação 

social. Realizar brincadeira de papéis sociais. Uma diversão certa é criar uma tarde 

ou noite temática com toda a família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, 

noite de máscaras, artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para 

incrementar a idéia, você pode preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, 

sanduiche, comida típica)  e escolher filmes, músicas ou danças de acordo com o 

tema escolhido.  

RESPOSTA: Pendente. 

 

20/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os dias 10 
a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via plataforma para 
auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: Em execução. 
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26/08/2020 Vídeo Sessão de Cinema em Casa. Objetivos: Inserir a arte do cinema no processo 
de ensino-aprendizagem, e na a vida cotidiana do usuário. Promover a reflexão e a 
leitura da mensagem de um filme, apontando as características expostas e 
envolvendo todos os eixos pertencentes ao tema abordado. Material: TV, 
Notebook,etc.  Assistir um filme todos juntos, em família. De preferência à noite, 
para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou, se for durante o dia vocês 
podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. Pode-se fazer um rodízio 
para que cada pessoa da casa escolha um filme de sua preferência por vez, a cada 
dia, agradando assim a todos. Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do 
término do filme fazer uma roda de conversa. Cada um poderá expor a leitura e a 
mensagem deste filme. E se o final fosse diferente? Quais os sentimentos que 
transmitiu? Etc...  
RESPOSTA: Pendente. 

 

27/08/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL – Não compareceu. 

 

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:Miguel Antônio Santos Sanches    
Data Nascimento: 27/10/2012 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

06/08/2020 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar 
o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

13/08/2020 Vídeo Bichinho do seu nome (pedagoga Deise) enviado na plataforma em 
13/08/2020. Construção do “bichinho do seu nome”, com o objetivo de 

estimularmos o reconhecimento do nome próprio, desenvolver coordenação 
motora fina e Visio motora, imaginação e atenção sustentada e compartilhada. 
Para realizar essa proposta foi necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, 
giz de cera ou lápis para colorir.   
RESPOSTA: Pendente. 

 

19/08/2020 Vídeo: Conhecendo as vogais. Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; Estimular 
coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o registro 
das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o movimento dos 
dedos, conforme comando da música.  
RESPOSTA: Pendente. 

 

20/08/2020 Teatro de sombras. Objetivos: Descobrir entre as sombras e luzes o contraste que 
diverte, ensina, melhora a oralidade e criatividade, através da socialização de 
idéias. Materiais: Caixa para Teatro de sombras, lanterna, personagens variados 
em papel, colados em espetinho de madeira. Etapas: escolha do tema, dos 
personagens, estória, divisão de tarefas, apresentação na caixa. Usuário 
demonstrou muito interesse nesta atividade. Desde a escolha dos personagens até 
a apresentação da estória. Muito criativo e participativo. 

565 / 1118



 

 

 

_______________________________________ 
Maristela Kolaga - Professora Artes 

AMA Litoral/SC 
 

ATENDIMENTO PRESENCIAL  

 

26/08/2020 Video Psicopedagoga Deise “Refletindo as vogais na parede” OBJETIVO: Conhecer 
as vogais; desenvolver coordenação motora ampla; estimular percepção de 
lateralidade; estimular coordenação olho mão. Desenvolver atenção 
compartilhada e sustentada. MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico; fita durex 
larga; Caneta permanente ou canetinha preta. DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos 
a atividade confeccionando o recurso com rolinho de papel, fita durex e caneta 
permanente ou canetinha, após a confecção utilizaremos a lanterna do celular 
ou manual(comum) para refletir as vogais na parede. Importante que o adulto 
esteja mediando a execução da atividade, reforçando verbalmente o nome das 
vogais, incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, 
sempre respeitando a individualidade de cada um.  
RESPOSTA: Pendente. 

 

27/08/2020 Atividade corrida maluca do alfabeto, intercalar com ele a pintura das figuras, Ele 
pode começar escolhendo qual figura começar falar o nome é pintar, depois a mãe 
e assim até o final. 
Pegar  dois feijões, ou duas pecinhas que tenha em casa de cores diferentes. 
Pegar um dado, caso não tenha pegar uma pecinha quadrada e pintar os números 
em suas partes fazendo um dado, ou fazer um cubo de papel e pintar as quantidade 
em cada lado formando um dado. 
Explicar as regras do jogo, cada um joga o dado e a quantidade que cair é a 
quantidade de casas que irá andar, falar o nome da figura em que sua peça parou 
e se sabe  com que letra iniciar fazer o som da letra. 
Termina o jogo quando um dos jogadores chegar no final. Pode ser com mais de 
um jogador. 
Materiais: folha em anexo, feijões e pecinhas, 1 dado. 
Objetivos: interação, concentração, atividades que envolvam o cognitivo e a 
aprendizagem, coordenação motora fina, objetos e letras do alfabeto. 
Observação: se não tiver como imprimir olhar o jogo e tentar reproduzir com 
desenhos ou colagens.  
RESPOSTA: Pendente. 

 

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:Arthur José Cavalheiro Bertolo  
Data Nascimento: 11/04/2017 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

07/08/2020 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar 
o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

14/08/2020 Dança da Formiguinha (Vídeo pedagoga Rogiane) enviado em 13/08/2020. 
OBJETIVOS: Identificar as partes do corpo humano; Desenvolver autonomia: 
Desenvolver a coordenação motora ampla. MATERIAL/ESTRATÉGIAS:  Notebook ou 
celular para acessar o link da música. Caixa de ovo, tinta guache preta, pincel, 
canudo flexível e cola quente ou cola resistente. DESENVOLVIMENTO: Iremos 
construir a nossa formiguinha e junto com ela dançar a música "Fui no Mercado". 
RESPOSTA: Pendente. 

 

19/08/2020 Vídeo Projetando a dona aranha (Pedagoga Rogiane). Objetivos: desenvolver 

habilidades artísticas, desenvolver a coordenação motora fina, criatividade, 

imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer diferentes movimentos 

gestuais. Material/estratégia: Um rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, 

canetinha, uma lanterna (pode ser a lanterna do celular) e um ambiente bem 

escuro. Atividade: primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma das 

partes abertas com a fita larga adesiva e após desenhar com a canetinha a dona 

aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, deixar bem escurinho, acessar 

a música da dona aranha que está no link enviado junto, e agora utilizaremos a 

lanterna para projetar a dona aranha na parede e agora é só se divertir com a 

música e a dona aranha. 

RESPOSTA: Pendente. 
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21/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os dias 10 
a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via plataforma para 
auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: Em execução. 

 

26/08/2020 Vídeo e construção do jacaré, Pedagoga Rogiane. Objetivos: Desenvolver 
habilidades artísticas; coordenação motora fina; criatividade; imaginação; 
promover a interação; explorar e reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta guache verde e vermelha, rolo de 
papel higiênico e pincel. Atividade: junto com o vídeo da atividade foi enviado 
um passo a passo de como confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos 
a música: “o jacaré foi passear lá na lagoa”.  
RESPOSTA: Pendente. 

 

28/08/2020 Atividade bolhas de sabão caseiras. O objetivo da mesma é explorar e aprimorar a 
intensidade e o controle de movimento corporal e da respiração, estimular o 
trabalho coletivo e a curiosidade, além da reflexão sobre como se formam as 
bolinhas de sabão. Materiais: arame, alicate, detergente, água, açúcar, pote 
plástico. Fazer a mistura, enrolar o arame com a ajuda de um adulto e depois 
mergulhá-lo na solução e fazer muitas bolhas.  
RESPOSTA: Pendente. 

 

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:Elieser Chaves Paes Landin Serapião   
Data Nascimento: 23/06/2016 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

07/08/2020 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar 
o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

14/08/2020 Vídeo Bichinho do seu nome (pedagoga Deise) enviado na plataforma em 
13/08/2020. Construção do “bichinho do seu nome”, com o objetivo de 

estimularmos o reconhecimento do nome próprio, desenvolver coordenação 
motora fina e Visio motora, imaginação e atenção sustentada e compartilhada. 
Para realizar essa proposta foi necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, 
giz de cera ou lápis para colorir.  
RESPOSTA: Pendente. 

 

19/08/2020 Vídeo: Conhecendo as vogais. Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; Estimular 
coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o registro 
das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o movimento dos 
dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: Pendente. 

 

21/08/2020 Objetivos: Usuário veio para o primeiro atendimento acompanhado da mãe, com 
o objetivo de orientações ao uso correto da máscara. Material/Estratégia: Utilizar 
brinquedos e quebra-cabeça. Conversa com a mãe sobre a rotina da criança.  
Resultado: Eliezer utiliza a máscara, porém baixa o tempo todo do nariz. Usuário 
teve boa interação com a terapeuta e com os brinquedos, compartilhando atenção 
e demonstrando compreensão do uso da máscara quando pontuado. Demonstrou-
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se menos agitado que o último atendimento na instituição. Mãe recebeu e aceitou 
orientações. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

 

26/08/2020 Video Psicopedagoga Deise “Refletindo as vogais na parede” OBJETIVO: Conhecer 
as vogais; desenvolver coordenação motora ampla; estimular percepção de 
lateralidade; estimular coordenação olho mão. Desenvolver atenção 
compartilhada e sustentada. MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico; fita durex 
larga; Caneta permanente ou canetinha preta. DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos 
a atividade confeccionando o recurso com rolinho de papel, fita durex e caneta 
permanente ou canetinha, após a confecção utilizaremos a lanterna do celular 
ou manual(comum) para refletir as vogais na parede. Importante que o adulto 
esteja mediando a execução da atividade, reforçando verbalmente o nome das 
vogais, incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, 
sempre respeitando a individualidade de cada um.  
RESPOSTA: Pendente. 

 

28/08/2020 Atividade bolhas de sabão caseiras. O objetivo da mesma é explorar e aprimorar a 
intensidade e o controle de movimento corporal e da respiração, estimular o 
trabalho coletivo e a curiosidade, além da reflexão sobre como se formam as 
bolinhas de sabão. Materiais: arame, alicate, detergente, água, açúcar, pote 
plástico. Fazer a mistura, enrolar o arame com a ajuda de um adulto e depois 
mergulhá-lo na solução e fazer muitas bolhas.  
RESPOSTA: Pendente. 

 

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:Jean Fernando de Oliveira Júnior   
Data Nascimento: 27/05/2013 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

07/08/2020 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar 
o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

14/08/2020 Vídeo Bichinho do seu nome (pedagoga Deise) enviado na plataforma em 
13/08/2020. Construção do “bichinho do seu nome”, com o objetivo de 

estimularmos o reconhecimento do nome próprio, desenvolver coordenação 
motora fina e Visio motora, imaginação e atenção sustentada e compartilhada. 
Para realizar essa proposta foi necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, 
giz de cera ou lápis para colorir.  
RESPOSTA: Pendente. 

 

19/08/2020 Vídeo: Conhecendo as vogais. Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 
promover momento de aprendizado entre família e usuário; estimular 
coordenação motora fina e viso motora; desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o registro 
das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o movimento dos 
dedos, conforme comando da música.  
RESPOSTA: Pendente. 

 

21/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os dias 10 
a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via plataforma para 
auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: Em execução. 

 

26/08/2020 Video Psicopedagoga Deise “Refletindo as vogais na parede” OBJETIVO: Conhecer 
as vogais; desenvolver coordenação motora ampla; estimular percepção de 
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lateralidade; estimular coordenação olho mão. Desenvolver atenção 
compartilhada e sustentada. MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico; fita durex 
larga; Caneta permanente ou canetinha preta. DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos 
a atividade confeccionando o recurso com rolinho de papel, fita durex e caneta 
permanente ou canetinha, após a confecção utilizaremos a lanterna do celular 
ou manual(comum) para refletir as vogais na parede. Importante que o adulto 
esteja mediando a execução da atividade, reforçando verbalmente o nome das 
vogais, incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, 
sempre respeitando a individualidade de cada um.  
RESPOSTA: Pendente. 

 

28/08/2020 Atividade em conjunto com Educadores Físicos. Circuito psicomotor. Objetivo: 
desenvolver a coordenação motora global. Desenvolvimento de atenção 
compartilhada. Materiais: cones, corda, bolas, argolas, ponte de texturas,etc. 
Caminhar ou correr juntamente dos profissionais avançando os seguintes 
obstáculos.  
RESPOSTA: Pendente. 

 

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: Leonardo Teilor Cardozo Martins   
Data Nascimento: 20/01/2017 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

07/08/2020 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar 
o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

14/08/2020 Dança da Formiguinha (Vídeo pedagoga Rogiane) enviado em 13/08/2020. 
OBJETIVOS: Identificar as partes do corpo humano; Desenvolver autonomia: 
Desenvolver a coordenação motora ampla. MATERIAL/ESTRATÉGIAS:  Notebook ou 
celular para acessar o link da música. Caixa de ovo, tinta guache preta, pincel, 
canudo flexível e cola quente ou cola resistente. DESENVOLVIMENTO: Iremos 
construir a nossa formiguinha e junto com ela dançar a música "Fui no Mercado". 
RESPOSTA: Pendente. 

 

19/08/2020 Vídeo Projetando a dona aranha (Pedagoga Rogiane). Objetivos: desenvolver 
habilidades artísticas, desenvolver a coordenação motora fina, criatividade, 
imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer diferentes movimentos 
gestuais. Material/estratégia: Um rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, 
canetinha, uma lanterna (pode ser a lanterna do celular) e um ambiente bem 
escuro. Atividade: primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma das 
partes abertas com a fita larga adesiva e após desenhar com a canetinha a dona 
aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, deixar bem escurinho, acessar 
a música da dona aranha que está no link enviado junto, e agora utilizaremos a 
lanterna para projetar a dona aranha na parede e agora é só se divertir com a 
música e a dona aranha.  
RESPOSTA: Pendente. 

 

21/08/2020 Lanche Terapêutico. Neste horário usuário realizou lanche com orientação 
mostrando-se tranquilo e cuidadoso. Demonstrou autonomia no manuseio com a 
colher ao tomar seu iogurte. 
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ATENDIMENTO PRESENCIAL 

 

26/08/2020 Vídeo e construção do jacaré, Pedagoga Rogiane. Objetivos: Desenvolver 
habilidades artísticas; coordenação motora fina; criatividade; imaginação; 
promover a interação; explorar e reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta guache verde e vermelha, rolo de 
papel higiênico e pincel. Atividade: junto com o vídeo da atividade foi enviado 
um passo a passo de como confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos 
a música: “o jacaré foi passear lá na lagoa”.  
RESPOSTA: Pendente. 

 

28/08/2020 Atividade bolhas de sabão caseiras. O objetivo da mesma é explorar e aprimorar a 
intensidade e o controle de movimento corporal e da respiração, estimular o 
trabalho coletivo e a curiosidade, além da reflexão sobre como se formam as 
bolinhas de sabão. Materiais: arame, alicate, detergente, água, açúcar, pote 
plástico. Fazer a mistura, enrolar o arame com a ajuda de um adulto e depois 
mergulhá-lo na solução e fazer muitas bolhas.  
RESPOSTA: Pendente. 

 

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:Martina Machado Heineberg   
Data Nascimento: 26/09/2013 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

07/08/2020 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar 
o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

14/08/2020 Vídeo Bichinho do seu nome (pedagoga Deise) enviado na plataforma em 
13/08/2020. Construção do “bichinho do seu nome”, com o objetivo de 

estimularmos o reconhecimento do nome próprio, desenvolver coordenação 
motora fina e Visio motora, imaginação e atenção sustentada e compartilhada. 
Para realizar essa proposta foi necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, 
giz de cera ou lápis para colorir.  
RESPOSTA: Pendente. 

 

19/08/2020 Vídeo: Conhecendo as vogais. Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; Estimular 
coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o registro 
das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o movimento dos 
dedos, conforme comando da música.  
RESPOSTA: Pendente. 

 

21/08/2020 Mãos na massa com massinha de modelar. Objetivos: estabelecer vinculo no 
primeiro atendimento com a usuária. Demonstrou-se um pouco contrariada no 
início do atendimento, mas no decorrer desta atividade acalmou-se e permaneceu 
sentada interagindo bem. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

 

575 / 1118



 

 

 

_______________________________________ 
Maristela Kolaga - Professora Artes 

AMA Litoral/SC 
 

26/08/2020 Video Psicopedagoga Deise “Refletindo as vogais na parede” OBJETIVO: Conhecer 
as vogais; desenvolver coordenação motora ampla; estimular percepção de 
lateralidade; estimular coordenação olho mão. Desenvolver atenção 
compartilhada e sustentada. MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico; fita durex 
larga; Caneta permanente ou canetinha preta. DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos 
a atividade confeccionando o recurso com rolinho de papel, fita durex e caneta 
permanente ou canetinha, após a confecção utilizaremos a lanterna do celular 
ou manual(comum) para refletir as vogais na parede. Importante que o adulto 
esteja mediando a execução da atividade, reforçando verbalmente o nome das 
vogais, incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, 
sempre respeitando a individualidade de cada um.  
RESPOSTA: Pendente. 

 

  28/08/2020 Atividade bolhas de sabão caseiras. O objetivo da mesma é explorar e aprimorar a 
intensidade e o controle de movimento corporal e da respiração, estimular o 
trabalho coletivo e a curiosidade, além da reflexão sobre como se formam as 
bolinhas de sabão. Materiais: arame, alicate, detergente, água, açúcar, pote 
plástico. Fazer a mistura, enrolar o arame com a ajuda de um adulto e depois 
mergulhá-lo na solução e fazer muitas bolhas.  
RESPOSTA: Pendente. 

 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. 
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RELATÓRIO MENSAL – AGOSTO/2020 
 

Fisioterapeuta Maurício dos Santos 
 

 

Paciente:  Andriel Henrique Cremonte Nantes Rodrigues 

Data Nascimento: 08/05/2017 – 3 anos 3 meses 

Mês: Agosto/2020 

Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 

 

 

 

Data   

03 à 

07/08/20 

Entre o dia 03 a 07 de Agosto,  a equipe terapêutica deu continuidade ao 

planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 

atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso 

a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 

respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela 

para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa 

desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é 

para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 

organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 

não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 

orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 

necessário. 

11/08/20 Enviado proposta de atividade por vídeo, através da plataforma on-line. A 

atividade consistia em confeccionar uma formiga com reciclados e 

posterirormente dançar, com a formiga, a música “fui no mercado”. Tinha 

como objetivos identificar as partes do corpo humano ; desenvolver a 

autonomia; desenvolver a coordenação motora ampla.  

RESPOSTA: PENDENTE 

18/08/20 Realizado atendimento presencial. Usuário apresentou choro e resistência 

inicial ao se separar da mãe para entrar na sala. Em sala se manteve inerte 

quase que a sessão toda. Foi realizado várias tentativas para chamar sua 

atenção para participar das propostas porém sem sucesso. Liberado em 

BEG. 

ATENDIMENO PRESENCIAL 

19/08/20 Enviado vídeo de atividade via plataforma online. OBJETIVOS: desenvolver 

habilidades artísticas, desenvolver a coordenação motora fina, 

criatividade, imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer 

diferentes movimentos gestuais. 
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 MATERIAL/ESTRATÉGIA: Um rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, 
canetinha, uma lanterna( pode ser a lanterna do celular) e um ambiente 
bem escuro. 
 
ATIVIDADE: primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma 
das partes abertas com a fita larga adesiva e após desenhar com a 
canetinha a dona aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, 
deixar bem escurinho, acessar a música da dona aranha que está no link 
enviado junto, e agora utilizaremos a lanterna para projetar a dona aranha 
na parede e agora é só se divertir com a música e a dona aranha. 
RESPOSTA: PENDENTE 

25/08/20 Enviado atividade online. Consiste na elaboração do projeto 10 minutos 
para se desenvolver brincando. Objetivos: promover um espaço de brincar 
diariamente para incentivar o desenvolvimento infantil integral; mostrar 
a importância do brincar. Estratégia: incentivar as famílias a fazer paradas 
diárias de 10 minutos para brincar com as crianças. 
RESPOSTA: PENDENTE 

26/08/20 Enviado atividade online. Atividade: O jacaré foi passear lá na lagoa. 
Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora fina; 
criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer 
diferentes movimentos gestuais. 
 
Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta guache verde e  
vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. 
 
Atividade: junto com o vídeo da atividade foi enviado um passo a passo 
de como confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos a música: “o 

jacaré foi passear lá na lagoa”. 
 
RESPOSTA: PENDENTE 
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Relatório Mensal 

 
Paciente:  Arádia Mazia Barreiros de Alexandri 
Data Nascimento: 04/03/2015– 5anos 5meses 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

03 à 
07/08/20 

Entre o dia 03 a 07 de Agosto,  a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O 
acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e 
as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma 
tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para 
casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa 
estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas 
das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de 
recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os 
atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo chamadas 
quando necessário. 

14/08/20 Enviado proposta de atividade por vídeo, através da plataforma on-line. 
A atividade consistia em confeccionar uma formiga com reciclados e 
posterirormente dançar, com a formiga, a música “fui no mercado”. 

Tinha como objetivos identificar as partes do corpo humano ; 
desenvolver a autonomia; desenvolver a coordenação motora ampla.  
RESPOSTA: PENDENTE. 

19/08/20 Enviado vídeo de atividade via plataforma online. OBJETIVOS: desenvolver 
habilidades artísticas, desenvolver a coordenação motora fina, 
criatividade, imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer 
diferentes movimentos gestuais. 
 MATERIAL/ESTRATÉGIA: Um rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, 
canetinha, uma lanterna( pode ser a lanterna do celular) e um ambiente 
bem escuro. 
 
ATIVIDADE: primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma 
das partes abertas com a fita larga adesiva e após desenhar com a 
canetinha a dona aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, 
deixar bem escurinho, acessar a música da dona aranha que está no link 
enviado junto, e agora utilizaremos a lanterna para projetar a dona 
aranha na parede e agora é só se divertir com a música e a dona aranha. 
RESPOSTA: PENDENTE 
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21/08/20 Realizado atendimento presencial de 30 minutos para tentativa do uso 
da máscara. Usuária veio acompanhada do pai, que participou do 
atendimento. Chegou chorando bastante e foram realizadas estratégias 
para acalmá-la e estabelecer vínculo. Mostrou interesse por jogos de 
encaixe e por música. Em poucos momentos mostrou se acalmar mas 
logo voltava a chorar. Chorou por todo o atendimento.  
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

26/08/20 Enviado vídeo de atividade através da plataforma online. Objetivos: 
Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora fina; 
criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer 
diferentes movimentos gestuais. 
 
Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta guache verde e  
vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. 
 
Atividade: junto com o vídeo da atividade foi enviado um passo a passo 
de como confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos a música: 
“o jacaré foi passear lá na lagoa”. 
 
RESPOSTA: PENDENTE. 

28/08/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL - não compareceu  
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Relatório Mensal 

 
Paciente:  Anthony Moeller e Silva 
Data Nascimento: 03/04/2012 – 8 a  4 m 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

03 à 
07/08/20 

Entre o dia 03 a 07 de agosto,  a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O 
acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e 
as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma 
tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para 
casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa 
estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas 
das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de 
recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os 
atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo chamadas 
quando necessário. 

11/08/20 Enviado proposta de atividade via plataforma on-line. Proposta chamada 
“bichinho do seu nome” que tinha como objetivos estimular o 

reconhecimento do nome próprio; desenvolver a coordenação motora 
fina e visuomotora, imaginação e atenção sustentada e compartilhada. 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

18/08/20 Realizado atendimento presencial em conjunto com a Fonoaudiologia. 
Paciente em BEG. Entrou em sala sem resistência. No inicio tirou a 
máscara e não queria colocar. Aceitou colocar frente a negociação. 
Realizado estratégias para promover a comunicação social por meio de 
músicas e histórias. Liberado em BEG. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

19/08/20 Enviado vídeo via plataforma on-line. Título: Conhecendo as vogais. 
Objetivo:Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover  momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção compartilhada. 
Materiais: computador,Tablet ou celular para acessar o link da música e 
canetinha. 
Desenvolvimento:Acessar o link da música que segue em anexo;realizar o 
registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos,conforme comando da música. 
Atividade realizada. 
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25/08/20 Enviado atividade em conjunto com equipe multiprofissional através da 
plataforma online. 
Escolher pela casa objetos (mínimo 5) com a letra /B/. Mostrar a letra para 
ele. 
Exemplo de objetos: banana, balde, bola. 
Pedir o objeto fazer ele procurar e colocar em cima da mesa depois de 
todos os objetos sobre a mesa contar quantos achou e nomear. Depois 
fazer ele escolher o objeto e guarda-lo novamente no lugar. 
Tentar filmar e tirar fotos para comprovação da atividade. 
Objetivos  terapeuticos: atenção, concentração, aprendizagem, 
linguagem oral. 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

26/08/20 Enviado atividade via plataforma online. ATIVIDADE: Refletindo as vogais 
na parede. 
OBJETIVO:Conhecer as vogais; 
Desenvolver coordenação motora ampla; 
Estimular percepção de lateralidade; 
Estimular coordenação olho mão.  
Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico;fita durex larga;Caneta permanente 
ou canetinha preta. 
DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso 
com rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha,após 
a confecção utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para 
refletir as vogais na parede. Importante  que o adulto  esteja mediando a 
execução da atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, 
incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, 
sempre respeitando a individualidade de cada aprendente . 
Aguardamos o retorno de vocês através de vídeos, fotos ou relatos. 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

582 / 1118



 

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 7meses 
Mês: Agosto / 2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

03 à 
07/08/20 

Entre o dia 03 a 07 de agosto,  a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso 
a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela 
para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa 
desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é 
para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 
necessário. 

14/08/20 Enviado proposta de atividade via plataforma on-line. Proposta chamada 
“bichinho do seu nome” que tinha como objetivos estimular o 

reconhecimento do nome próprio; desenvolver a coordenação motora 
fina e visuomotora, imaginação e atenção sustentada e compartilhada. 
 
RESPOSTA: PENDENTE. 

19/08/20 Enviado vídeo via plataforma on-line. Título: Conhecendo as vogais. 
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover  momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção compartilhada. 
Materiais: computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e 
canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo;realizar 
o registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer 
o movimento dos dedos,  conforme comando da música. 
RESPOSTA: PENDENTE. 

21/08/20 Enviado atividade via plataforma online. Desenvolver habilidades motoras 
e sociais através da bola.  
Estratégia: D’Alessandro mostra um pouco de dificuldades em 

compreender jogos com bola, principalmente jogos entre duas pessoas 
como jogar a bola de um para o outro.  

583 / 1118



 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Pensando nisso proponho desenvolvermos o hábito de incentivarmos 
D’Alessandro a compreender esses jogos. 
 
Podemos iniciar pelo mais básico que é segurar uma bola na mão e tentar 
entregar para o outro (uma pessoa entrega a bola para o outro e assim 
vai). Se ele se interessar em jogar a bola no chão, incentivar jogar no chão 
e pegar novamente. 
 
A ideia é que seja um processo contínuo, iniciando pelo mais simples, ir 
percebendo as dificuldades, tentando fazê-lo entender e ir aumentando a 
complexidade. 
 
Deve-se ter em mente que se trata de um processo. E que os estímulos 
devem ser contínuos, isto é, deve se manter uma certa constância. 
RESPOSTA: PENDENTE. 
 

26/08/20 Enviado atividade via plataforma online. ATIVIDADE: Refletindo as vogais 
na parede. 
OBJETIVO:Conhecer as vogais; 
Desenvolver coordenação motora ampla; 
Estimular percepção de lateralidade; 
Estimular coordenação olho mão.  
Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico;fita durex larga;Caneta permanente 
ou canetinha preta. 
DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso 
com rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha,após 
a confecção utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para 
refletir as vogais na parede. Importante  que o adulto  esteja mediando a 
execução da atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, 
incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, 
sempre respeitando a individualidade de cada aprendente . 
Aguardamos o retorno de vocês através de vídeos, fotos ou relatos. 
RESPOSTA: PENDENTE. 

28/08/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL -  não compareceu  

  

 

 
 
 
 
 
 

584 / 1118



 

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 4meses 
Mês: Agosto / 2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

03 à 
07/08/20 

Entre o dia 03 a 07 de agosto,  a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso 
a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela 
para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa 
desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é 
para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 
necessário. 

10/08/20 Enviado vídeo de atividade através da plataforma on-line. Atividade 
consistia em elaborar e desenvolver uma peça de teatro. Objetivos de 
promover a socialização e a interação. Buscar a participação, o estímulo, 
e além crescimento cultural e da linguagem oral e corporal. 
RESPOSTA: PENDENTE. 

17/08/20 Realizado atendimento presencial. Usuário em BEG. De inicio se mostrou 
bastante enérgico e bem disperso. Atendimento foi realizado a fim de 
ampliar o repertório motor respeitando as características 
desenvolvimentais da idade. Através de brincadeiras exploramos 
movimentos de rolar, corres, pular; transferências de posições e 
coordenação visuomotora. Usuário mostra adequado repertório motor 
porém com pouco foco atencional. Liberado em BEG. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

19/08/20 Enviado vídeo via plataforma on-line. Título: Conhecendo as vogais. 
Objetivo:Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover  momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção compartilhada. 
Materiais: computador,Tablet ou celular para acessar o link da música e 
canetinha. 
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Desenvolvimento:Acessar o link da música que segue em anexo;realizar o 
registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos,conforme comando da música. 
RESPOSTA: PENDENTE. 

24/08/20 Enviado atividade online. BRINCADEIRA QUENTE / FRIO 
 
Quantas pessoas na brincadeira: 2 ou mais. 
Tempo da atividade: 15 à 20 minutos. 
Repetição: 2 vezes na semana. 
Objetivos: Achar o objeto escondido, despertando o interesse e atenção. 
Aprendizagem com a brincadeira: Algumas noções de deslocamento 
como, direita, esquerda, pra frente, pra trás, bem como entender a 
importância da participação do outro nesse processo (socialização).  
  
Como Brincar? 
 

interesse) para que seja escondido;  

enquanto a outra esconde;  
 

 
frio, quando a criança se aproxima ou se afasta do objeto; 

 
 

RESPOSTA: PENDENTE. 

26/08/20 Enviado atividade online. ATIVIDADE: Refletindo as vogais na parede. 
OBJETIVO: Conhecer as vogais; 
Desenvolver coordenação motora ampla; 
Estimular percepção de lateralidade; 
Estimular coordenação olho mão;  
Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico; Fita durex larga; Caneta permanente 
ou canetinha preta. 
DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso 
com rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha, após 
a confecção utilizaremos a lanterna do celular ou manual (comum) para 
refletir as vogais na parede. Importante que o adulto esteja mediando a 
execução da atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, 
incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, 
sempre respeitando a individualidade de cada aprendente. 
RESPOSTA: PENDENTE. 

31/08/20 Realizado atendimento presencial. Usuário em BEG. Vem mostrando um 
bom reportório motor, porém apresenta alguma dificuldade aceitar as 
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propostas. Realizamos exercício com o intuito de ampliar o repertório 
motor. Iniciamos com atividade realizando imitação dos movimentos dos 
animais. Finalizamos com circuito motor envolvendo salto com os dois pés 
e rolamentos. Liberado em BEG.  
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
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Relatório Mensal 

 
Paciente:  Edie Lourenço Carvalho 
Data Nascimento: 20/02/2009 – 11a 5m 
Mês: Agosto / 2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 

Data   

03 à 
07/08/20 

Entre o dia 03 a 07 de agosto,  a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O 
acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e 
as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma 
tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para 
casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa 
estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas 
das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de 
recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os 
atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo chamadas 
quando necessário. 

10/08/20 Enviado vídeo de atividade através da plataforma on-line. Atividade 
consistia em elaborar e desenvolver uma peça de teatro. Objetivos de 
promover a socialização e a interação. Buscar a participação, o estímulo, 
e além crescimento cultural e da linguagem oral e corporal. 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

17/08/20 Realizado atendimento presencial. Usuário em BEG. Kg: 89,6. Realizado 
alongamento da musculatura adutora do quadril e também de músculo 
iliopsoas. Finalizamos com exercícios de estabilidade postural na posição 
da ponta e elevação de MMII em DV. Usuário muito disperso. Tempo 
máximo de sustentação das posições = 30 segundos. Liberado em BEG. 
ATENDIMENTO PRESECIAL 

19/08/20 Enviado atividade em vídeo via plataforma on-line. NOITE TEMÁTICA  
Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a 
família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, 
artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para 
incrementar a idéia, você pode preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, 
sanduiche, comida típica)  e escolher filmes, músicas ou danças de 
acordo com o tema escolhido.  
 
Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para os 
participantes.  
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                                 Reconhecer a linguagem corporal como meio de 
interação social. 
RESPOSTA: PENDENTE 

24/08/20 Enviado atividade online. Circuito motor ativo. Objetivos: Incrementar o 
nível de atividade física; Promover estabilidade e força na articulação do 
quadril e melhorar a coordenação motora. Estratégia: Circuito 
envolvendo corrida, agachamento e manutenção de posição (elevação 
de MMII em DD).  
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

26/08/20 Enviado vídeo de atividade via plataforma online. Sessão de Cinema em 
Casa. Assistir um filme todos juntos, em família. De preferência à noite, 
para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou, se for durante o 
dia vocês podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. 
Pode-se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa escolha um filme 
de sua preferência por vez, a cada dia, agradando assim a todos.  
Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir pipoca de 
acordo com os gostos pessoais. 
Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do término do filme fazer 
uma roda de conversa.  
Cada um poderá expor a leitura e a mensagem deste filme. E se o final 
fosse diferente? Quais os sentimentos que transmitiu? Etc... 
RESPOSTA: PENDENTE 

31/08/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL - não compareceu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

589 / 1118



 

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:  Emanuel Gonçalves Buzzo 
Data Nascimento:  03/02/2012 -  8anos e 6meses 
Mês: Agosto / 2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

03 à 
07/08/20 

Entre o dia 03 a 07 de agosto,  a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso 
a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela 
para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa 
desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é 
para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 
necessário. 

11/08/20 Enviado vídeo de atividade através da plataforma on-line. Atividade 
consistia em elaborar e desenvolver uma peça de teatro. Objetivos de 
promover a socialização e a interação. Buscar a participação, o estímulo, 
e além crescimento cultural e da linguagem oral e corporal. 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA. 

18/08/20 Realizado atendimento presencial. Usuário em BEG. Realizado avaliação 
fisioterapêutica. Apresentou déficits no controle postural  e na 
coordenação motora geral. Realizado exercício de perecpção rítmica do 
movimento através de polichinelos. E treino de apoio unipodal. Liberado 
em BEG. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

19/08/20 Enviado atividade em vídeo via plataforma on-line. NOITE TEMÁTICA  
Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a 
família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, 
artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para 
incrementar a idéia, você pode preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, 
sanduiche, comida típica)  e escolher filmes, músicas ou danças de 
acordo com o tema escolhido.  
Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para os 
participantes.  
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RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA. 

25/08/20 Enviado atividade online. Circuito motor ativo. Objetivos: Incrementar o 
nível de atividade física; Promover estabilidade e força na articulação do 
quadril e melhorar a coordenação motora. Estratégia: Circuito envolvendo 
corrida, agachamento e manutenção de posição (elevação de MMII em 
DD).  
 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA  

26/08/20 Enviado vídeo de atividade via plataforma online. Sessão de Cinema em 
Casa. Assistir um filme todos juntos, em família. De preferência à noite, 
para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou, se for durante o 
dia vocês podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. 
Pode-se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa escolha um filme 
de sua preferência por vez, a cada dia, agradando assim a todos.  
Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir pipoca de 
acordo com os gostos pessoais. 
Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do término do filme fazer 
uma roda de conversa.  
Cada um poderá expor a leitura e a mensagem deste filme. E se o final 
fosse diferente? Quais os sentimentos que transmitiu? Etc... 
RESPOSTA: PENDENTE 
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Relatório Mensal 

 
Paciente: Felipe Gabriel da Silva 
Data Nascimento: 02/10/2010 – 9a 10m 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

03 à 
07/08/20 

Entre o dia 03 a 07 de agosto,  a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O 
acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e 
as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma 
tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para 
casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa 
estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas 
das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de 
recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os 
atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo chamadas 
quando necessário. 

14/08/20 Enviado proposta de atividade via plataforma on-line. Proposta chamada 
“bichinho do seu nome” que tinha como objetivos estimular o 

reconhecimento do nome próprio; desenvolver a coordenação motora 
fina e visuomotora, imaginação e atenção sustentada e compartilhada. 
 
RESPOSTA: PENDENTE 

19/08/20 Enviado vídeo via plataforma on-line. Título: Conhecendo as vogais. 
Objetivo:Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover  momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção compartilhada. 
Materiais: computador,Tablet ou celular para acessar o link da música e 
canetinha. 
Desenvolvimento:Acessar o link da música que segue em anexo;realizar o 
registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos,conforme comando da música. 
RESPOSTA: PENDENTE 

21/08/20 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os 
dias 10 a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via 
plataforma para auxiliar nas alterações de envio e resolução das 
atividades. 
RESPOSTA: EM EXECUÇÃO 
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26/08/20 Enviado atividade via plataforma online. ATIVIDADE: Refletindo as vogais 
na parede. 
OBJETIVO:Conhecer as vogais; 
Desenvolver coordenação motora ampla; 
Estimular percepção de lateralidade; 
Estimular coordenação olho mão.  
Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico;fita durex larga;Caneta permanente 
ou canetinha preta. 
DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso 
com rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha,após 
a confecção utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para 
refletir as vogais na parede. Importante  que o adulto  esteja mediando a 
execução da atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, 
incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, 
sempre respeitando a individualidade de cada aprendente . 
Aguardamos o retorno de vocês através de vídeos, fotos ou relatos. 
RESPOSTA: PENDENTE 

28/08/20 Realizado atendimento presencial. Usuário em BEG, mostrou-se menos 
agitado e com mais atenção em relação ao usual. Propus um jogo de 
coordenação visuomotora que consistia em tentar pegar a bola da minha 
mão que estava em movimento. 
Depois realizamos jogo de pegar bolinhas de sabão com os mesmo 
objetivo de incrementar a coordenação visuomotora. 
Neste jogo ele houve melhor desenvoltura pois compreendeu a dinâmica. 
Liberado em BEG. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
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Relatório Mensal 

 
Paciente:  Fernando Gabriel Sprote 
Data Nascimento:  16/02/2007 – 13anos 6meses 
Mês: Agosto / 2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

03 à 
07/08/20 

Entre o dia 03 a 07 de agosto,  a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso 
a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela 
para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa 
desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é 
para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 
necessário. 

14/08/20 Enviado proposta de atividade via plataforma on-line. Proposta chamada 
“bichinho do seu nome” que tinha como objetivos estimular o 

reconhecimento do nome próprio; desenvolver a coordenação motora 
fina e visuomotora, imaginação e atenção sustentada e compartilhada. 
RESPOSTA: PENDENTE. 

19/08/20 Enviado vídeo via plataforma on-line. Título: Conhecendo as vogais. 
Objetivo:Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover  momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção compartilhada. 
Materiais: computador,Tablet ou celular para acessar o link da música e 
canetinha. 
Desenvolvimento:Acessar o link da música que segue em anexo;realizar o 
registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos,conforme comando da música. 
RESPOSTA: PENDENTE 

26/08/20 Enviado atividade via plataforma online. ATIVIDADE: Refletindo as vogais 
na parede. 
OBJETIVO:Conhecer as vogais; 
Desenvolver coordenação motora ampla; 
Estimular percepção de lateralidade; 
Estimular coordenação olho mão.  

594 / 1118



 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico;fita durex larga;Caneta permanente 
ou canetinha preta. 
DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso 
com rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha,após 
a confecção utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para 
refletir as vogais na parede. Importante  que o adulto  esteja mediando a 
execução da atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, 
incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, 
sempre respeitando a individualidade de cada aprendente . 
Aguardamos o retorno de vocês através de vídeos, fotos ou relatos. 
RESPOSTA: PENDENTE 
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Relatório Mensal 

 
Paciente:  Gabriel Luis Pereira Andrade 
Data Nascimento:  21/02/2015   5anos e 5meses 
Mês: Agosto / 2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

03 à 
07/08/20 

Entre o dia 03 a 07 de Agosto,  a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso 
a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela 
para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa 
desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é 
para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 
necessário. 

10/08/20 Enviado proposta de atividade via plataforma on-line. Proposta chamada 
“bichinho do seu nome” que tinha como objetivos estimular o 

reconhecimento do nome próprio; desenvolver a coordenação motora 
fina e visuomotora, imaginação e atenção sustentada e compartilhada. 
RESPOSTA: PENDENTE 

17/08/20 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os 
dias 10 a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via 
plataforma para auxiliar nas alterações de envio e resolução das 
atividades. 
RESPOSTA: EM EXECUÇÃO 

19/08/20 Enviado vídeo via plataforma on-line. Título: Conhecendo as vogais. 
Objetivo:Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover  momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção compartilhada. 
Materiais: computador,Tablet ou celular para acessar o link da música e 
canetinha. 
Desenvolvimento:Acessar o link da música que segue em anexo;realizar o 
registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos,conforme comando da música. 
RESPOSTA: PENDENTE 

24/08/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL -  não compareceu  
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26/08/20 Enviado atividade via plataforma online.  Vídeo da atividade refletindo as 
vogais na parede. OBJETIVO:Conhecer as vogais; 
Desenvolver coordenação motora ampla; 
Estimular percepção de lateralidade; 
Estimular coordenação olho mão.  
Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico, fita durex larga, Caneta permanente 
ou canetinha preta. 
DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso 
com rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha,após 
a confecção utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para 
refletir as vogais na parede. Importante  que o adulto  esteja mediando a 
execução da atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, 
incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, 
sempre respeitando a individualidade de cada aprendente . 
RESPOSTA: PENDENTE 

31/08/20 Enviado atividade via plataforma online. RESGATE DOS OBJETOS 
Materiais- linhas ou corda, bola ou similar que não ofereça risco; Três 
objetos, brinquedos ou acessórios que o usuário identifique como sendo 
seus. (Pode ser aqueles de maior interesse. Ex: brinquedo, jogo). Objetivo- 
Melhora na concentração e coordenação motora. Execução- Alongamento 
dos principais grupos musculares, pernas tronco e braços. Definir uma área 
no chão onde se fará um círculo delineado com a linha ou corda, onde em 
seu centro estarão dispostos os objetos. (Entre 2 a 5metros). Posicionando-
se nas laterais do círculo a criança bem como demais participantes. Através 
de passes se fará uma contagem para o resgate dos objetos. Ex: primeiro 
objeto 10 passes realizados com sucesso, segundo objeto 20 passes, terceiro 
30. Sendo que o passe será considerado apenas quando não tocar o solo. 
Ao cometer algum erro a contagem retorna ao zero, aumentando o número 
de passes ao resgate ou se estipulando uma prenda como exercícios de 
polichinelos. Prenda livre. (Pode variar com a dificuldade do usuário, 5 e 
10 passes por exemplo). Realizar por 40min, fazendo a atividade três vezes. 
RESPOSTA: PENDENTE 
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Relatório Mensal 

 
Paciente:  Gabriela Kreisch 
Data Nascimento: 28/03/1998 – 22anos 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

03 à 
07/08/20 

Entre o dia 03 a 07 de agosto,  a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O 
acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e 
as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma 
tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para 
casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa 
estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas 
das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de 
recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os 
atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo chamadas 
quando necessário. 

10/08/20 Enviado vídeo de atividade através da plataforma on-line. Atividade 
consistia em elaborar e desenvolver uma peça de teatro. Objetivos de 
promover a socialização e a interação. Buscar a participação, o estímulo, 
e além crescimento cultural e da linguagem oral e corporal. 
RESPOSTA: PENDENTE 

18/08/20 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre 
os dias 10 a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via 
plataforma para auxiliar nas alterações de envio e resolução das 
atividades. 
RESPOSTA: EM EXECUÇÃO 

19/08/20 Enviado atividade em vídeo via plataforma on-line. NOITE TEMÁTICA  
Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a 
família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, 
artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para 
incrementar a ideia, você pode preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, 
sanduiche, comida típica)  e escolher filmes, músicas ou danças de 
acordo com o tema escolhido.  
Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para os 
participantes.  
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                                 Reconhecer a linguagem corporal como meio de 
interação social. 
RESPOSTA: PENDENTE 

25/08/20 Enviado atividade via plataforma online. Objetivo – Desenvolver e 
ampliar o interesse, entretenimento e aprendizado.  
 
O intuito da proposta é que a família passe a investigar, 
proporcionar e descobrir novas possibilidades de interesse para 
Gabriela através da oferta jogos de complexidade simples.  
Materiais: Jogos como quebra-cabeças e memória ou outros de 
livre escolha. 
Como fazer?  

· Sentar-se com a Gabriela em um momento exclusivo para 

ela; 

· Chamar a atenção dela para os jogos propostos; 

· Deixar os jogos sobre a mesa e aguardar para ver se 

Gabriela demonstra interesse, se tem intenção de pegá-los; 

· Se Gabriela não fizer a escolha, escolher um jogo e mostrar 

para ela como realizar o mesmo; 

· Como proposta inicial sugerimos jogos de poucas peças no 

máximo 6;  

· Se não tiverem esses jogos em casa orientamos que 

peguem páginas de revistas com fotos de pessoas e cortem 

em 4 partes para fazer o quebra-cabeça; 

· Usem sua criatividade e utilizem matérias que possam ter em 

casa, os jogos citados são apenas sugestões. 

RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

26/08/20 Enviado vídeo de atividade via plataforma online. Sessão de Cinema em 
Casa. Assistir um filme todos juntos, em família. De preferência à noite, 
para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou, se for durante o 
dia vocês podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. 
Pode-se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa escolha um filme 
de sua preferência por vez, a cada dia, agradando assim a todos.  
Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir pipoca de 
acordo com os gostos pessoais. 
Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do término do filme fazer 
uma roda de conversa.  
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Cada um poderá expor a leitura e a mensagem deste filme. E se o final 
fosse diferente? Quais os sentimentos que transmitiu? Etc... 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 
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Relatório Mensal 

 
Paciente:  Guilherme Cavalheiro Santos 
Data Nascimento: 10/04/2009– 11a 4m 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

03 à 
07/08/20 

Entre o dia 03 a 07 de agosto,  a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O 
acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e 
as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma 
tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para 
casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa 
estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas 
das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de 
recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os 
atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo chamadas 
quando necessário. 

13/08/20 Enviado vídeo de atividade através da plataforma on-line. Atividade 
consistia em elaborar e desenvolver uma peça de teatro. Objetivos de 
promover a socialização e a interação. Buscar a participação, o estímulo, 
e além crescimento cultural e da linguagem oral e corporal. 
RESPOSTA: PENDENTE 

19/08/20 Enviado atividade em vídeo via plataforma on-line. NOITE TEMÁTICA  
Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a 
família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, 
artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe e etc... E para 
incrementar a ideia, você pode preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, 
sanduiche e comida típica)  e escolher filmes, músicas ou danças de 
acordo com o tema escolhido.  
 
Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para os 
participantes.  
 
                                 Reconhecer a linguagem corporal como meio de 
interação social. 
RESPOSTA: PENDENTE 

20/08/20 Realizado atendimento presencial. Usuário em BEG. Foi realizado 
avaliação fisioterapêutica. Mostrou déficits na orientação postural em 
MMII e também na estabilidade postural. Usuário liberado em BEG. 
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ATENDIMENTO PRESENCIAL 

26/08/20 Enviado vídeo de atividade via plataforma online. Sessão de Cinema em 
Casa. Assistir um filme todos juntos, em família. De preferência à noite, 
para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou, se for durante o 
dia vocês podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. 
Pode-se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa escolha um filme 
de sua preferência por vez, a cada dia, agradando assim a todos.  
Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir pipoca de 
acordo com os gostos pessoais. 
Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do término do filme fazer 
uma roda de conversa.  
Cada um poderá expor a leitura e a mensagem deste filme. E se o final 
fosse diferente? Quais os sentimentos que transmitiu? Etc... 
RESPOSTA: PENDENTE 

27/08/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade consistia em realizar 
exercícios de alongamentos musculares e também de força muscular 
isométrica. Objetivos: Promover aumento na elasticidade dos músculos 
da cadeia póstero inferior; aumentar a força dos músculos estabilizadores 
anterior do quadril e do tronco anterior. Estratégia: permanência em 
posicionamento específico por tempo determinado.  
RESPOSTA: PENDENTE 
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Relatório Mensal 

 
Paciente:  Gustavo Antônio de Souza Manske 
Data Nascimento: 24/07/2008  – 12a 
Mês: Agosto / 2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

03 à 
07/08/20 

Entre o dia 03 a 07 de agosto,  a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso 
a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela 
para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa 
desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é 
para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 
necessário. 

10/08/20 Enviado vídeo de atividade através da plataforma on-line. Atividade 
consistia em elaborar e desenvolver uma peça de teatro. Objetivos de 
promover a socialização e a interação. Buscar a participação, o estímulo, 
e além crescimento cultural e da linguagem oral e corporal. 
RESPOSTA: PENDENTE 

17/08/20 Realizado atendimento presencial. Usuário em BEG. Iniciamos com 
processo de criação de vínculo e avaliação fisioterapêutica. Mostrou 
comprometimento da coordenação motora geral e fina. Problemas 
relacionados a estabilidade postural quando sentado com pernas 
estendidas, que aumentava a flexão do complexo quadril-lombar. 
Liberado em BEG. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

19/08/20 Enviado atividade em vídeo via plataforma on-line. NOITE TEMÁTICA  
Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a 
família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, 
artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para 
incrementar a idéia, você pode preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, 
sanduiche, comida típica)  e escolher filmes, músicas ou danças de 
acordo com o tema escolhido.  
 
Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para os 
participantes.  
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                                 Reconhecer a linguagem corporal como meio de 
interação social. 
 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

24/08/20 Enviado atividade online. Objetivos – Promover a concentração, atenção e 
interação, estimular e investigar a consciência corporal e o controle 
postural. Descrição Primeira parte – Inicialmente, a proposta da atividade 
consiste em criar um momento de alongamento com música, uma troca 
entre o mediador e o paciente buscando trabalhar os movimentos 
lentamente, colocando Gutavo em diferentes posições e buscando se 
manter por ao menos 30 segundos em cada uma, afim de investigar 
consciência e controle postural, trabalhando a atenção, interação e a 
imitação motora. Segunda Parte – Neste segundo momento, a proposta se 
dá em pular corda. Desta vez sem o acompanhamento musical, o objetivo 
se dá em analisar o controle rítmico do corpo e as respostas visuomotoras 
a partir da relação com um elemento externo (corda). 
RESPOSTA: PENDENTE 

26/08/20 Enviado vídeo de atividade via plataforma online. Sessão de Cinema em 
Casa. Assistir um filme todos juntos, em família. De preferência à noite, 
para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou, se for durante o 
dia vocês podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. 
Pode-se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa escolha um filme 
de sua preferência por vez, a cada dia, agradando assim a todos.  
Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir pipoca de 
acordo com os gostos pessoais. 
Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do término do filme fazer 
uma roda de conversa.  
Cada um poderá expor a leitura e a mensagem deste filme. E se o final 
fosse diferente? Quais os sentimentos que transmitiu? Etc... 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

31/08/20 Realizado atendimento online. Usuário em BEG. Realizado exercícios para 
promover consciência corporal. A partir da posição DD buscamos 
concentrar a atenção nas sensações causadas pelo deslocamento dos 
segmentos corporais. Manteve boa concentração e bastante colaborativo. 
Liberado em BEG. 
ATENDIMENTO ONLINE 
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Relatório Mensal 

 
Paciente:  Hector Augusto Pereira Machado 
Data Nascimento:  07/04/2010 – 10anos 
Mês: Agosto / 2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

03 à 
07/08/20 

Entre o dia 03 a 07 de agosto,  a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso 
a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela 
para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa 
desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é 
para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 
necessário. 

14/08/20 Enviado vídeo de atividade através da plataforma on-line. Atividade 
consistia em elaborar e desenvolver uma peça de teatro. Objetivos de 
promover a socialização e a interação. Buscar a participação, o estímulo, 
e além crescimento cultural e da linguagem oral e corporal. 
RESPOSTA: PENDENTE 

19/08/20 Enviado atividade em vídeo via plataforma on-line. NOITE TEMÁTICA  
Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a 
família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, 
artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para 
incrementar a idéia, você pode preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, 
sanduiche, comida típica)  e escolher filmes, músicas ou danças de 
acordo com o tema escolhido.  
 
Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para os 
participantes.  
 
                                 Reconhecer a linguagem corporal como meio de 
interação social. 
RESPOSTA: PENDENTE 

21/08/20 Realizado atendimento presencial. Usuário em BEG. Realizado avaliação 
fisioterapêutica. Usuário mostrou estabilidade postural dentro dos limites 
de normalidade. A orientação postural mostra-se com déficits funcionais 
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em flexão da coluna torácica e incoordenação nas sinergias musculares de 
MMII. Liberado em BEG. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

26/08/20 Enviado vídeo de atividade via plataforma online. Sessão de Cinema em 
Casa. Assistir um filme todos juntos, em família. De preferência à noite, 
para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou, se for durante o 
dia vocês podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. 
Pode-se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa escolha um filme 
de sua preferência por vez, a cada dia, agradando assim a todos.  
Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir pipoca de 
acordo com os gostos pessoais. 
Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do término do filme fazer 
uma roda de conversa.  
Cada um poderá expor a leitura e a mensagem deste filme. E se o final 
fosse diferente? Quais os sentimentos que transmitiu? Etc... 
RESPOSTA: PENDENTE 

28/08/20 Enviado atividade online. Circuito motor ativo. Objetivos: Incrementar o 
nível de atividade física; Promover estabilidade e força na articulação do 
quadril e melhorar a coordenação motora. Estratégia: Circuito envolvendo 
corrida, agachamento e manutenção de posição (elevação de MMII em 
DD).  
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

606 / 1118



 

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:  Igor dos Santos Migliorini  
Data Nascimento: 09/06/2003 – 17a  
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

03 à 
07/08/20 

Entre o dia 03 a 07 de agosto,  a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso 
a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela 
para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa 
desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é 
para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 
necessário. 

14/08/20 Enviado vídeo de atividade através da plataforma on-line. Atividade 
consistia em elaborar e desenvolver uma peça de teatro. Objetivos de 
promover a socialização e a interação. Buscar a participação, o estímulo, 
e além crescimento cultural e da linguagem oral e corporal. 
RESPOSTA: PENDENTE 

19/08/20 Enviado atividade em vídeo via plataforma on-line. NOITE TEMÁTICA  
Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a 
família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, 
artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para 
incrementar a idéia, você pode preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, 
sanduiche, comida típica)  e escolher filmes, músicas ou danças de 
acordo com o tema escolhido.  
 
Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para os 
participantes.  
 
            Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação social. 
RESPOSTA: PENDENTE 

21/08/20 Realizado atendimento presencial. Usuário em BEG. Realizamos 
exercícios para melhorar a orientação postural e consciência corporal. 
Iniciamos na posição sentado sem apoios de tronco, através de estímulos 
táteis e proprioceptivos colocamos Igor em posição de abertura em 

607 / 1118



 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

tronco e MMSS. Usuário mostrou-se concentrado e com um pouco de 
dificuldade na compreensão das instruções verbais. Liberado em BEG. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

26/08/20 Enviado vídeo de atividade via plataforma online. Sessão de Cinema em 
Casa. Assistir um filme todos juntos, em família. De preferência à noite, 
para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou, se for durante o 
dia vocês podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. 
Pode-se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa escolha um filme 
de sua preferência por vez, a cada dia, agradando assim a todos.  
Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir pipoca de 
acordo com os gostos pessoais. 
Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do término do filme fazer 
uma roda de conversa.  
Cada um poderá expor a leitura e a mensagem deste filme. E se o final 
fosse diferente? Quais os sentimentos que transmitiu? Etc... 
RESPOSTA: PENDENTE 

28/08/20 Enviado atividade para casa via plataforma online. Atividade: Expressão 
de movimento. Objetivos: Aprimorar a integração da resposta motora 
com a percepção auditiva; melhorar a coordenação motora; Aumentar a 
consciência corporal. Estratégia: Colocar uma música a escolha, fechar os 
olhos, concentrar na música e mover o corpo a partir das sensações 
causadas pela música. 
RESPOSTA: PENDENTE 
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Relatório Mensal 

 
Paciente:  Isabella Couto 
Data Nascimento: 16/01/2008 – 12a 7m 
Mês: Agosto / 2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

03 à 
07/08/20 

Entre o dia 03 a 07 de agosto,  a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso 
a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela 
para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa 
desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é 
para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 
necessário. 

10/08/20 Enviado proposta de atividade via plataforma on-line. Proposta chamada 
“bichinho do seu nome” que tinha como objetivos estimular o 

reconhecimento do nome próprio; desenvolver a coordenação motora 
fina e visuomotora, imaginação e atenção sustentada e compartilhada. 
RESPOSTA: PENDENTE 

17/08/20 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os 
dias 10 a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via 
plataforma para auxiliar nas alterações de envio e resolução das 
atividades. 
RESPOSTA: EM EXECUÇÃO 

19/08/20 Enviado vídeo com atividade via plataforma online. Tema: Conhecendo as 
vogais. O objetivo dessa atividade é reconhecimento e Identificação das 
vogais, como tambem promover  momento de aprendizado entre família 
e a criança. Estimular coordenação motora fina e viso motora e 
Desenvolver atenção compartilhada.   
Materiais necessarios: computador,Tablet ou celular para acessar o link 
da música e canetinha. 
Como fazer? Acessar o link da música que segue anexo; realizar o registro 
das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos,conforme comando da música. 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 
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24/08/20 Realizado atendimento presencial. Usuária em BEG. Foi realizado o 
lanche. Feito ajustes no mobiliário para melhor posicionamento. E 
incentivado a realizar as ações motoras por conta própria envolvidas na 
realização do lanche (abrir garrafa, se servir e etc). Usuária mostra muita 
dificuldade em coordenar e prestar atenção nos movimentos. Liberada 
em BEG. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

26/08/20 Enviado atividade via plataforma online. ATIVIDADE: Refletindo as vogais 
na parede. 
OBJETIVO:Conhecer as vogais; 
Desenvolver coordenação motora ampla; 
Estimular percepção de lateralidade; 
Estimular coordenação olho mão.  
Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico;fita durex larga;Caneta permanente 
ou canetinha preta. 
DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso 
com rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha,após 
a confecção utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para 
refletir as vogais na parede. Importante  que o adulto  esteja mediando a 
execução da atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, 
incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, 
sempre respeitando a individualidade de cada aprendente . 
Aguardamos o retorno de vocês através de vídeos, fotos ou relatos. 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

31/08/20 Enviado exercícios para casa via plataforma online. Objetivos: Aumentar 
o tônus muscular em tronco e MMII; Incrementar força muscular dos 
estabilizadores do quadril, abdomen e lombar. Estratégia: Sustentar 2 
posições por tempo determinado e em séries de repetições. 
Posicionamentos: elevação de MMII em DD; Ponte em DD. 
RESPOSTA: PENDENTE 
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Relatório Mensal 

 
Paciente: Isabelli Pereira Lima 
Data Nascimento: 04/01/2013 – 7a 8m 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

03 à 
07/08/20 

Entre o dia 03 a 07 de agosto,  a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O 
acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e 
as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma 
tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para 
casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa 
estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas 
das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de 
recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os 
atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo chamadas 
quando necessário. 

13/08/20 Enviado proposta de atividade via plataforma on-line. Proposta chamada 
“bichinho do seu nome” que tinha como objetivos estimular o 
reconhecimento do nome próprio; desenvolver a coordenação motora 
fina e visuomotora, imaginação e atenção sustentada e compartilhada. 
RESPOSTA: PENDENTE 
 

19/08/20 Enviado vídeo via plataforma on-line. Título: Conhecendo as vogais. 
Objetivo:Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover  momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção compartilhada. 
Materiais: computador,Tablet ou celular para acessar o link da música e 
canetinha. 
Desenvolvimento:Acessar o link da música que segue em anexo;realizar o 
registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos,conforme comando da música. 
RESPOSTA: PENDENTE 

20/08/20 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os 
dias 10 a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via 
plataforma para auxiliar nas alterações de envio e resolução das 
atividades. 
RESPOSTA: EM EXECUÇÃO 
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26/08/20 Enviado atividade via plataforma online. ATIVIDADE: Refletindo as vogais 
na parede. 
OBJETIVO:Conhecer as vogais; 
Desenvolver coordenação motora ampla; 
Estimular percepção de lateralidade; 
Estimular coordenação olho mão.  
Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico;fita durex larga;Caneta permanente 
ou canetinha preta. 
DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso 
com rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha,após 
a confecção utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para 
refletir as vogais na parede. Importante  que o adulto  esteja mediando a 
execução da atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, 
incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, 
sempre respeitando a individualidade de cada aprendente . 
Aguardamos o retorno de vocês através de vídeos, fotos ou relatos. 
RESPOSTA: PENDENTE 

27/08/20 Realizado atendimento presencial. Usuário em BEG, um pouco agitada e 
dispersa. Realizado processo de criação de vínculo e avaliação 
fisioterapêutica. Senta em W e organismo já adaptou o sistema de 
movimento para isso. Apresentou déficits de coordenação visuomotora. 
Liberada em BEG. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
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Relatório Mensal 

 
Paciente:  Jean Carvalho de Camargo  
Data Nascimento: 05/08/2009 – 11a  
Mês: Agosto/2020  
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 

 

 
 

Data   

03 à 
07/08/20 

Entre o dia 03 a 07 de agosto,  a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O 
acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e 
as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma 
tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para 
casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa 
estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas 
das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de 
recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os 
atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo chamadas 
quando necessário. 

11/08/20 Enviado vídeo de atividade através da plataforma on-line. Atividade 
consistia em elaborar e desenvolver uma peça de teatro. Objetivos de 
promover a socialização e a interação. Buscar a participação, o estímulo, 
e além crescimento cultural e da linguagem oral e corporal. 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

18/08/20 Realizado atendimento presencial. Usuário em BEG, porém bastante 
disperso, oscilando muito sua atenção. Realizamos exercícios para 
aprimorar o sistema de controle postural. Consistiu sustentar posições 
com estabilidade em diferentes base de suporte e alternando o centro 
de massa do corpo. Desequilíbrio e instabilidade em apoio unipodal. 
Liberado em BEG. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

19/08/20 Enviado atividade em vídeo via plataforma on-line. NOITE TEMÁTICA  
Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a 
família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, 
artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para 
incrementar a idéia, você pode preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, 
sanduiche, comida típica)  e escolher filmes, músicas ou danças de acordo 
com o tema escolhido.  
 
Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para os 
participantes.  

613 / 1118



 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

 
                                 Reconhecer a linguagem corporal como meio de 
interação social. 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

25/08/20 Enviado atividade para casa via plataforma online. Brincadeira das 
estátuas. Objetivos aprimorar a orientação e estabilidade postural; 
melhorar a atenção na tarefa. Estratégia: Inventar posições como se 
fossem estátuas e permanecer por 15 segundos imóvel e estável. 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

26/08/20 Enviado vídeo de atividade via plataforma online. Sessão de Cinema em 
Casa. Assistir um filme todos juntos, em família. De preferência à noite, 
para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou, se for durante o 
dia vocês podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. 
Pode-se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa escolha um filme de 
sua preferência por vez, a cada dia, agradando assim a todos.  
Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir pipoca de 
acordo com os gostos pessoais. 
Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do término do filme fazer 
uma roda de conversa.  
Cada um poderá expor a leitura e a mensagem deste filme. E se o final fosse 
diferente? Quais os sentimentos que transmitiu? Etc... 
 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

614 / 1118



 

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 Fernando de Oliveira Junior 
Data Nascimento: 27/05/2013 – 7a 4m 
Mês: Agosto / 2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

03 à 
07/08/20 

Entre o dia 03 a 07 de agosto,  a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso 
a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela 
para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa 
desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é 
para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 
necessário. 

14/08/20 Enviado proposta de atividade via plataforma on-line. Proposta chamada 
“bichinho do seu nome” que tinha como objetivos estimular o 

reconhecimento do nome próprio; desenvolver a coordenação motora 
fina e visuomotora, imaginação e atenção sustentada e compartilhada. 
RESPOSTA: PENDENTE 

19/08/20 Enviado vídeo via plataforma on-line. Título: Conhecendo as vogais. 
Objetivo:Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover  momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção compartilhada. 
Materiais: computador,Tablet ou celular para acessar o link da música e 
canetinha. 
Desenvolvimento:Acessar o link da música que segue em anexo;realizar o 
registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos,conforme comando da música. 
RESPOSTA: PENDENTE 

21/08/20 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os 
dias 10 a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via 
plataforma para auxiliar nas alterações de envio e resolução das 
atividades. 
RESPOSTA: EM EXECUÇÃO 
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26/08/20 Enviado atividade via plataforma online. ATIVIDADE: Refletindo as vogais 
na parede. 
OBJETIVO:Conhecer as vogais; 
Desenvolver coordenação motora ampla; 
Estimular percepção de lateralidade; 
Estimular coordenação olho mão.  
Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico;fita durex larga;Caneta permanente 
ou canetinha preta. 
DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso 
com rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha,após 
a confecção utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para 
refletir as vogais na parede. Importante  que o adulto  esteja mediando a 
execução da atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, 
incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, 
sempre respeitando a individualidade de cada aprendente . 
Aguardamos o retorno de vocês através de vídeos, fotos ou relatos. 
RESPOSTA: PENDENTE 

28/08/20 Realizado atendimento presencial em conjunto com a Psicologia. 
Objetivos: Trabalhar a motricidade fina; melhorar os processos 
atencionais e de inteligência. Estratégia: Colocado pedaços de lego 
grudado na parede, onde usuário deveria compreender que tinha que 
pegá-los na parede e montar na mesa.  
Usuário sentou-se na cadeira e mostrou intenção em encaixar as peças 
sem intenção de construir algo. E teve dificuldades em compreender que 
tinha que busca-los na parede. Liberado em BEG. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
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Relatório Mensal 

 
Paciente:  João Batista Bronzatti de Oliveira 
Data Nascimento: 05/09/2012 – 7a 11m 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

03 à 
07/08/20 

Entre o dia 03 a 07 de agosto,  a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O 
acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e 
as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma 
tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para 
casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa 
estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas 
das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de 
recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os 
atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo chamadas 
quando necessário. 

13/08/20 Enviado proposta de atividade via plataforma on-line. Proposta chamada 
“bichinho do seu nome” que tinha como objetivos estimular o 

reconhecimento do nome próprio; desenvolver a coordenação motora 
fina e visuomotora, imaginação e atenção sustentada e compartilhada. 
RESPOSTA: PENDENTE 

20/08/20 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os 
dias 10 a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via 
plataforma para auxiliar nas alterações de envio e resolução das 
atividades. 
RESPOSTA: EM EXECUÇÃO 

19/08/20 Enviado vídeo com atividade via plataforma online. Tema: Conhecendo as 
vogais. O objetivo dessa atividade é reconhecimento e Identificação das 
vogais, como tambem promover  momento de aprendizado entre família 
e a criança. Estimular coordenação motora fina e viso motora e 
Desenvolver atenção compartilhada.   
Materiais necessarios: computador,Tablet ou celular para acessar o link 
da música e canetinha. 
Realizado pela família. 
Como fazer? Acessar o link da música que segue anexo; realizar o registro 
das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos,conforme comando da música. 
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RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

26/08/20 Enviado atividade via plataforma online. ATIVIDADE: Refletindo as vogais 
na parede. 
OBJETIVO:Conhecer as vogais; 
Desenvolver coordenação motora ampla; 
Estimular percepção de lateralidade; 
Estimular coordenação olho mão.  
Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico;fita durex larga;Caneta permanente 
ou canetinha preta. 
DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso 
com rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha,após 
a confecção utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para 
refletir as vogais na parede. Importante  que o adulto  esteja mediando a 
execução da atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, 
incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, 
sempre respeitando a individualidade de cada aprendente . 
Aguardamos o retorno de vocês através de vídeos, fotos ou relatos. 
RESPOSTA: PENDENTE 

27/08/20 Realizado atendimento presencial. Usuário em BEG. Objetivos: 
Desenvolver a consciência corporal; Incrementar mobilidade e força em 
MMII; Promover a coordenação motora. Estratégias: Foi utilizado 
brincadeiras como rastejar no chão; levantar a partir da posição do 
samurai; levantar a partir da posição deitado em DV; Exercícios de 
polichinelos. Usuário mostra muita dificuldade em se levantar usando 
MMII e coordenar movimentos. A parte isso, se mostrou colaborativo. 
Liberado em BEG. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
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Relatório Mensal 

 
Paciente:  João Gabriel Ribeiro Ferreira 
Data Nascimento: 05/05 /2011 – 9anos 2 meses 
Mês: Agosto/2020  
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 

 

 
 

Data   

03 à 
07/08/20 

Entre o dia 03 a 07 de agosto,  a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O 
acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e 
as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma 
tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para 
casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa 
estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas 
das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de 
recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os 
atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo chamadas 
quando necessário. 

11/08/20 Enviado vídeo de atividade através da plataforma on-line. Atividade 
consistia em elaborar e desenvolver uma peça de teatro. Objetivos de 
promover a socialização e a interação. Buscar a participação, o estímulo, 
e além crescimento cultural e da linguagem oral e corporal. 
RESPOSTA: PENDENTE. 

18/08/20 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre 
os dias 10 a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via 
plataforma para auxiliar nas alterações de envio e resolução das 
atividades. 
RESPOSTA: EM EXECUÇÃO 

19/08/20 Enviado vídeo através da plataforma online. Tema noite temática. Uma 
diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a família. Use 
a criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, artistas, noite 
italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para incrementar a idéia, 
você pode preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, sanduíche, comida 
típica)  e escolher filmes, músicas ou danças de acordo com o tema 
escolhido.  
 
Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para os 
participantes.  
Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação social.  
Forma: Realizar brincadeira de papéis sociais. 
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RESPOSTA: PENDENTE 

25/08/20 Realizado atendimento presencial. Realizado reavaliação 
fisioterapêutica. Mostrou encurtamento de toda cadeia muscular 
posterior; Instabilidade no controle postural; Limitação na mobilidade 
funcional no complexo articular lombo-pélvico-quadril. Liberado em BEG. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

26/08/20 Enviado vídeo de atividade via plataforma online. Sessão de Cinema em 
Casa. Assistir um filme todos juntos, em família. De preferência à noite, 
para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou, se for durante o 
dia vocês podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. 
Pode-se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa escolha um filme 
de sua preferência por vez, a cada dia, agradando assim a todos.  
Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir pipoca de 
acordo com os gostos pessoais. 
Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do término do filme fazer 
uma roda de conversa.  
Cada um poderá expor a leitura e a mensagem deste filme. E se o final 
fosse diferente? Quais os sentimentos que transmitiu? Etc... 
RESPOSTA: PENDENTE 
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Relatório Mensal 

 
Paciente:  Joaquim de Almeida Nunes 
Data Nascimento: 31/12/2014 – 5a 7m 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

03 à 
07/08/20 

Entre o dia 03 a 07 de agosto,  a equipe terapêutica deu continuidade 
ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 
recibo das atividades que são encaminhadas para serem realizadas em 
casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades 
enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe 
elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as 
atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a 
equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 
realizando vídeo chamadas quando necessário. 

13/08/20 Enviado vídeo de atividade através da plataforma on-line. Atividade 
consistia em elaborar e desenvolver uma peça de teatro. Objetivos de 
promover a socialização e a interação. Buscar a participação, o 
estímulo, e além crescimento cultural e da linguagem oral e corporal. 
RESPOSTA: PENDENTE 

19/08/20 Enviado vídeo de atividade via plataforma online. OBJETIVOS: 
desenvolver habilidades artísticas, desenvolver a coordenação motora 
fina, criatividade, imaginação; promover a interação; explorar e 
reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
 MATERIAL/ESTRATÉGIA: Um rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, 
canetinha, uma lanterna( pode ser a lanterna do celular) e um ambiente 
bem escuro. 
 
ATIVIDADE: primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar 
uma das partes abertas com a fita larga adesiva e após desenhar com 
a canetinha a dona aranha na fita. Logo após, apagar a luz do 
ambiente, deixar bem escurinho, acessar a música da dona aranha que 
está no link enviado junto, e agora utilizaremos a lanterna para 
projetar a dona aranha na parede e agora é só se divertir com a 
música e a dona aranha. 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 
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20/08/20 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre 
os dias 10 a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via 
plataforma para auxiliar nas alterações de envio e resolução das 
atividades. 
RESPOSTA: EM  EXECUÇÃO 

26/08/20 Enviado vídeo de atividade através da plataforma online. Objetivos: 
Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora fina; 
criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer 
diferentes movimentos gestuais. 
 
Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta guache verde e  
vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. 
 
Atividade: junto com o vídeo da atividade foi enviado um passo a 
passo de como confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos a 
música: “o jacaré foi passear lá na lagoa”. 
RESPOSTA: PENDENTE 

27/08/20 Realizado atendimento presencial. Usuário entrou bastante choroso e 
resistente. Realizamos um jogo para desenvolver coordenação 
visuomotora, coordenação bilateral e habilidade de salto. O jogo 
consistia em pegar bolas de sabão saltando, com uma redinha em 
cada mão. Mostrou dificuldades em coordenar bilateralmente os 
movimentos e saltos rudimentares para a idade. Liberado em BEG. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
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Relatório Mensal 

 
Paciente:  José Eduardo de Oliveira da Costa 
Data Nascimento: 05/09/2012 – 7a  
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

03 à 
07/08/20 

Entre o dia 03 a 07 de agosto,  a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso 
a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela 
para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa 
desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é 
para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 
necessário. 

13/08/20 Enviado proposta de atividade via plataforma on-line. Proposta chamada 
“bichinho do seu nome” que tinha como objetivos estimular o 

reconhecimento do nome próprio; desenvolver a coordenação motora fina 
e visuomotora, imaginação e atenção sustentada e compartilhada. 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA. 

19/08/20 Enviado vídeo via plataforma on-line. Título: Conhecendo as vogais. 
Objetivo:Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover  momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção compartilhada. 
Materiais: computador,Tablet ou celular para acessar o link da música e 
canetinha. 
Desenvolvimento:Acessar o link da música que segue em anexo;realizar o 
registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos,conforme comando da música. 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA. 

20/08/20 Enviado atividade online. 
Atividade corrida maluca do alfabeto, intercalar com ele a pintura das 
figuras, Ele pode começar escolhendo qual figura começar falar o nome é 
pintar, depois a mãe e assim até o final. Pegar dois feijões, ou duas pecinhas 
que tenha em casa de cores diferentes. Pegar um dado, caso não tenha pegar 
uma pecinha quadrada e pintar os números em suas partes fazendo um 
dado, ou fazer um cubo de papel e pintar as quantidade em cada lado 
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formando um dado. Explicar as regras do jogo, cada um joga o dado e a 
quantidade que cair é a quantidade de casas que irá andar, falar o nome da 
figura em que sua peça parou e se sabe com que letra inicia. Termina o jogo 
quando um dos jogadores chegar no final. Pode ser com mais de um 
jogador. Materiais: folha em anexo, feijões e pecinhas, 1 dado. Objetivos: 
interação, concentração, atividades que envolvam o cognitivo e a 
aprendizagem, coordenação motora fina, objetos e letras do alfabeto. 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA. 

26/08/20 Enviado atividade via plataforma online. ATIVIDADE: Refletindo as 
vogais na parede. 
OBJETIVO:Conhecer as vogais; 
Desenvolver coordenação motora ampla; 
Estimular percepção de lateralidade; 
Estimular coordenação olho mão.  
Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico;fita durex larga;Caneta permanente 
ou canetinha preta. 
DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade confeccionando o 
recurso com rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou 
canetinha,após a confecção utilizaremos a lanterna do celular ou 
manual(comum) para refletir as vogais na parede. Importante  que o adulto  
esteja mediando a execução da atividade, reforçando verbalmente o nome 
das vogais, incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras na 
parede, sempre respeitando a individualidade de cada aprendente . 
Aguardamos o retorno de vocês através de vídeos, fotos ou relatos. 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA. 
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Relatório Mensal 

 
Paciente:  Joyce Manoela Pereira dos Santos  
Data Nascimento: 23/01/2008 – 12a 7m 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

03 à 
07/08/20 

Entre o dia 03 a 07 de agosto,  a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso 
a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela 
para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa 
desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é 
para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 
necessário. 

13/08/20 Enviado proposta de atividade via plataforma on-line. Proposta chamada 
“bichinho do seu nome” que tinha como objetivos estimular o 

reconhecimento do nome próprio; desenvolver a coordenação motora fina 
e visuomotora, imaginação e atenção sustentada e compartilhada. 
RESPOSTA: PENDENTE 

19/08/20 Enviado vídeo via plataforma on-line. Título: Conhecendo as vogais. 
Objetivo:Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover  momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção compartilhada. 
Materiais: computador,Tablet ou celular para acessar o link da música e 
canetinha. 
Desenvolvimento:Acessar o link da música que segue em anexo;realizar o 
registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos,conforme comando da música. 
RESPOSTA: PENDENTE 

20/08/20 Enviado atividade online. ATIVIDADE: APRIMORAMENTO 
PROGRESSIVO DA PERCEPÇÃO RITMICA DO MOVIMENTO 
 
Colocar uma música que se possa dançar com duas pessoas juntas. Ensinar 
os passos para Joyce e dançarem juntos (como se fosse um baile mesmo). 
A música deve ser escolhida conforme a cultura familiar. 
 

625 / 1118



 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Caso Joyce custe um pouco a “pegar” o ritmo e realizar o passo em 

sincronia com a outra pessoa é importante que se persista na proposta sendo 
realizada de forma constante durante a semana até que Joyce consiga 
realizar de forma satisfatória. E conforme ela for conseguindo realizar, 
pode-se ir aumentando o grau de complexidade dos movimentos. 
RESPOSTA: PENDENTE 

26/08/20 Enviado atividade via plataforma online. ATIVIDADE: Refletindo as 
vogais na parede. 
OBJETIVO:Conhecer as vogais; 
Desenvolver coordenação motora ampla; 
Estimular percepção de lateralidade; 
Estimular coordenação olho mão.  
Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico;fita durex larga;Caneta permanente 
ou canetinha preta. 
DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade confeccionando o 
recurso com rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou 
canetinha,após a confecção utilizaremos a lanterna do celular ou 
manual(comum) para refletir as vogais na parede. Importante  que o adulto  
esteja mediando a execução da atividade, reforçando verbalmente o nome 
das vogais, incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras na 
parede, sempre respeitando a individualidade de cada aprendente . 
Aguardamos o retorno de vocês através de vídeos, fotos ou relatos. 
RESPOSTA: PENDENTE 

27/08/20 Reenviado atividade do dia 20/08/20  
RESPOSTA: PENDENTE 
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Relatório Mensal 

 
Paciente:  Leonardo Assunção Martins 
Data Nascimento: 04/06/2010 – 10a 
Mês: Agosto/2020  
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

03 à 
07/08/20 

Entre o dia 03 a 07 de agosto,  a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O 
acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e 
as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma 
tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para 
casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa 
estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas 
das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de 
recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os 
atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo chamadas 
quando necessário. 

11/08/20 Enviado vídeo de atividade através da plataforma on-line. Atividade 
consistia em elaborar e desenvolver uma peça de teatro. Objetivos de 
promover a socialização e a interação. Buscar a participação, o estímulo, 
e além crescimento cultural e da linguagem oral e corporal. 
RESPOSTA: PENDENTE 

18/08/20 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre 
os dias 10 a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via 
plataforma para auxiliar nas alterações de envio e resolução das 
atividades. 
RESPOSTA: EM EXECUÇÃO 

19/08/20 Enviado vídeo através da plataforma online. Tema noite temática. Uma 
diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a família. Use 
a criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, artistas, noite 
italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para incrementar a idéia, 
você pode preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, sanduíche, comida 
típica)  e escolher filmes, músicas ou danças de acordo com o tema 
escolhido.  
 
Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para os 
participantes.  
Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação social.  
Forma: Realizar brincadeira de papéis sociais. 
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RESPOSTA: PENDENTE 

25/08/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL - não compareceu  

26/08/20 Enviado vídeo de atividade via plataforma online. Sessão de Cinema em 
Casa. Assistir um filme todos juntos, em família. De preferência à noite, 
para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou, se for durante o 
dia vocês podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. 
Pode-se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa escolha um filme 
de sua preferência por vez, a cada dia, agradando assim a todos.  
Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir pipoca de 
acordo com os gostos pessoais. 
Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do término do filme fazer 
uma roda de conversa.  
Cada um poderá expor a leitura e a mensagem deste filme. E se o final 
fosse diferente? Quais os sentimentos que transmitiu? Etc... 
RESPOSTA: PENDENTE 
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Relatório Mensal 

 
Paciente:  Lino Carlos Franzoi Junior 
Data Nascimento: 27/03/1990 – 30 anos 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 

Data   

03 à 
07/08/20 

Entre o dia 03 a 07 de agosto,  a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso 
a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela 
para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa 
desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é 
para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 
necessário. 

14/08/20 Enviado vídeo de atividade através da plataforma on-line. Atividade 
consistia em elaborar e desenvolver uma peça de teatro. Objetivos de 
promover a socialização e a interação. Buscar a participação, o estímulo, 
e além crescimento cultural e da linguagem oral e corporal. 
RESPOSTA: PENDENTE 

19/08/20 Enviado atividade em vídeo via plataforma on-line. NOITE TEMÁTICA  
Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a 
família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, 
artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para 
incrementar a idéia, você pode preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, 
sanduiche, comida típica)  e escolher filmes, músicas ou danças de 
acordo com o tema escolhido.  
 
Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para os 
participantes.  
 
                                 Reconhecer a linguagem corporal como meio de 
interação social. 
RESPOSTA: PENDENTE 

21/08/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL - não compareceu 
26/08/20 Enviado vídeo de atividade via plataforma online. Sessão de Cinema em 

Casa. Assistir um filme todos juntos, em família. De preferência à noite, 
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para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou, se for durante o 
dia vocês podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. 
Pode-se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa escolha um filme de 
sua preferência por vez, a cada dia, agradando assim a todos.  
Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir pipoca de 
acordo com os gostos pessoais. 
Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do término do filme fazer 
uma roda de conversa.  
Cada um poderá expor a leitura e a mensagem deste filme. E se o final fosse 
diferente? Quais os sentimentos que transmitiu? Etc... 
RESPOSTA: PENDENTE 

28/08/20 Enviado atividade para casa via plataforma online. ATIVIDADE: 
Alongamento e na sequência atividade com bola 
MATERIAL: Bola 
OBJETIVO: Estimular a autonomia, interação entre os membros da 
família, lateralidade, coordenação visio-motora, fina e ampla, aprimorar a 
resposta do tempo de reação e a atenção compartilhada. 
 
A proposta desta atividade é proporcionar um momento de lazer, que seja 
realizado de forma prazerosa, alegre e espontânea, gerando interesse e 
motivação alcançando os objetivos propostos pelos terapeutas.  
 
Dando continuidade na proposta da atividade anterior, manteremos os 
alongamentos em família, onde cada membro da família deverá criar um 
movimento de sua preferência, incentivando a iniciativa, criatividade e as 
preferências. 
 
Passo a Passo da atividade com bola: 
Após a caminhada da família, reservar um tempo para realizar a atividade 
desta semana conforme orientação abaixo: 
 
1º Passo: Manter distância entre os jogadores. Como sugestão, iniciar com 
distanciamento de 1 metro e aumentar a gradualmente. 
 
2º Passo: A bola deverá ser arremessada para o Junior. Considerando que 
as direções devem ser variadas, mais alta, mais baixa, lado direito, lado 
esquerdo, jogadas curtas, fazendo com que o Junior precise se deslocar para 
alcançar na bola. Importante que neste momento, o mediador nomeie em 
voz alta a direção que irá arremessar a bola. Ex. Junior, agora eu vou jogar 
a bola do seu lado esquerdo. Caso ele apresente dificuldade o outro 
mediador auxilia fisicamente. 
RESPOSTA: PENDENTE 
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Relatório Mensal 

 
Paciente:  Lucas Norberto Campos 
Data Nascimento: 04/09/1998     21 anos 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

03 à 
07/08/20 

Entre o dia 03 a 07 de agosto,  a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O 
acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e 
as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma 
tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para 
casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa 
estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas 
das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de 
recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os 
atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo chamadas 
quando necessário. 

14/08/20 Enviado vídeo de atividade através da plataforma on-line. Atividade 
consistia em elaborar e desenvolver uma peça de teatro. Objetivos de 
promover a socialização e a interação. Buscar a participação, o estímulo, 
e além crescimento cultural e da linguagem oral e corporal. 
RESPOSTA: PENDENTE 

19/08/20 Enviado atividade em vídeo via plataforma on-line. NOITE TEMÁTICA  
Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a 
família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, 
artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para 
incrementar a idéia, você pode preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, 
sanduiche, comida típica)  e escolher filmes, músicas ou danças de 
acordo com o tema escolhido.  
 
Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para os 
participantes.  
 
                                 Reconhecer a linguagem corporal como meio de 
interação social. 
RESPOSTA: PENDENTE 

21/08/20 Realizado atendimento presencial. Usuário em BEG. Foi feito o lanche 
que durou 20 minutos. Em 5 minutos foi realizado a atividade “História 

em movimento”, onde inventávamos uma história e a colocava em 
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ações. Objetivos de melhorar o condicionamento cardiorrespiratório, a 
criatividade, o tempo de espera e a interação social. Usuário aceitou as 
propostas de movimento e sendo conduzindo conseguiu esperar sua vez. 
Liberado em BEG. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

26/08/20 Enviado vídeo de atividade via plataforma online. Sessão de Cinema em 
Casa. Assistir um filme todos juntos, em família. De preferência à noite, 
para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou, se for durante o 
dia vocês podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. 
Pode-se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa escolha um filme de 
sua preferência por vez, a cada dia, agradando assim a todos.  
Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir pipoca de 
acordo com os gostos pessoais. 
Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do término do filme fazer 
uma roda de conversa.  
Cada um poderá expor a leitura e a mensagem deste filme. E se o final fosse 
diferente? Quais os sentimentos que transmitiu? Etc... 
RESPOSTA: PENDENTE 

28/08/20 Enviado atividade para casa via plataforma online. 
Objetivos · Adequar narrativa. · Desenvolver/trabalhar memória 
(vivência, sonora, olfativa, etc). · Trabalhar a propriocepção. · Aumentar 
o vocabulário. Descrição A proposta da atividade consiste em inicialmente 
resgatar junto com o Lucas, as memórias em família armazenadas em 
fotografias, após isso propor que criem novas memórias, realizando um 
passeio ou atividade e armazenando estas vivencias em fotos (podem ser 
reveladas ou anexadas no celular). Em outro momento resgatar essas 
memórias recentes e propor ao Lucas que narre as experiências 
vivenciadas. Fica como sugestão inserir elementos sonoros (músicas 
durante o passeio ou atividade) e cheiros (se a atividade for cozinhar juntos, 
etc). Passo a passo: Passo 1 – Olhar as fotos e resgatar as histórias e 
memórias de família. Passo 2 – Escolher com o Vinicius uma atividade em 
família ou passeio e registrá-lo em fotos. (Obs. Deixar o Lucas tirar 
algumas fotos, fotografar o ambiente e coisas que chamem sua atenção, e 
devem ser tiradas fotos dele para que se percebe inserido na construção da 
memória). Passo 3 - Após alguns dias rever as fotos e estimular que Lucas 
narre os acontecimentos. 
RESPOSTA: PENDENTE 
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Relatório Mensal 

 
Paciente:  Luciana Alzaga Fuentes 
Data Nascimento: 29/05/2015– 5anos e 2 mês  
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

03 à 
07/08/20 

Entre o dia 03 a 07 de agosto,  a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O 
acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e 
as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma 
tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para 
casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa 
estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas 
das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de 
recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os 
atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo chamadas 
quando necessário. 

10/08/20 Enviado vídeo de atividade através da plataforma on-line. Atividade 
consistia em elaborar e desenvolver uma peça de teatro. Objetivos de 
promover a socialização e a interação. Buscar a participação, o estímulo, 
e além crescimento cultural e da linguagem oral e corporal. 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

17/08/20 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre 
os dias 10 a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via 
plataforma para auxiliar nas alterações de envio e resolução das 
atividades. 
RESPOSTA: EM EXECUÇÃO 

19/08/20 Enviado vídeo de atividade via plataforma online. OBJETIVOS: desenvolver 
habilidades artísticas, desenvolver a coordenação motora fina, 
criatividade, imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer 
diferentes movimentos gestuais. 
 MATERIAL/ESTRATÉGIA: Um rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, 
canetinha, uma lanterna( pode ser a lanterna do celular) e um ambiente 
bem escuro. 
 
ATIVIDADE: primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma 
das partes abertas com a fita larga adesiva e após desenhar com a 
canetinha a dona aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, 
deixar bem escurinho, acessar a música da dona aranha que está no link 
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enviado junto, e agora utilizaremos a lanterna para projetar a dona 
aranha na parede e agora é só se divertir com a música e a dona aranha. 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

24/08/20 Realizado atendimento presencial. Usuária em BEG. Iniciamos com 
proposta para desenvolver a estabilidade postural e coordenação 
motora geral através do jogo “vai e vem”, porém a usuária não 

conseguiu compreender o jogo. Se manteve com tônus postural baixo e 
sem entender que os seus movimentos é que causavam o movimento do 
vai e vem. Mudei de estratégia para desenvolver a habilidade de 
coordenação visuomotora e coordenação bilateral através das bolhinhas 
de sabão. Apresenta atraso nessas habilidades. Liberada em BEG. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

26/08/20 Enviado vídeo de atividade através da plataforma online. Objetivos: 
Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora fina; 
criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer 
diferentes movimentos gestuais. 
 
Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta guache verde e  
vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. 
 
Atividade: junto com o vídeo da atividade foi enviado um passo a passo 
de como confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos a música: 
“o jacaré foi passear lá na lagoa”. 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

31/08/20 Enviado atividade através da plataforma online. Objetivos: Trabalhar a 
percepção do outro, a interação social; Aprimorar a integração da 
percepção auditiva com a resposta e coordenação motora. 
Para isso foi proposta a brincadeira do “morto – vivo”.   
RESPOSTA: PENDENTE 
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Relatório Mensal 

 
Paciente:  Mathias Becker Niechel 
Data Nascimento: 06/02/2014 – 6a 5m  
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

03 à 
07/08/20 

Entre o dia 03 a 07 de Agosto,  a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O 
acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e 
as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma 
tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para 
casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa 
estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas 
das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de 
recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os 
atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo chamadas 
quando necessário. 

13/08/20 Enviado proposta de atividade por vídeo, através da plataforma on-line. 
A atividade consistia em confeccionar uma formiga com reciclados e 
posterirormente dançar, com a formiga, a música “fui no mercado”. 

Tinha como objetivos identificar as partes do corpo humano ; 
desenvolver a autonomia; desenvolver a coordenação motora ampla.  
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

19/08/20 Enviado vídeo de atividade via plataforma online. OBJETIVOS: desenvolver 
habilidades artísticas, desenvolver a coordenação motora fina, 
criatividade, imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer 
diferentes movimentos gestuais. 
 MATERIAL/ESTRATÉGIA: Um rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, 
canetinha, uma lanterna( pode ser a lanterna do celular) e um ambiente 
bem escuro. 
 
ATIVIDADE: primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma 
das partes abertas com a fita larga adesiva e após desenhar com a 
canetinha a dona aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, 
deixar bem escurinho, acessar a música da dona aranha que está no link 
enviado junto, e agora utilizaremos a lanterna para projetar a dona aranha 
na parede e agora é só se divertir com a música e a dona aranha. 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 
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20/08/20 Realizado atendimento presencial. Usuário em BEG. Iniciamos com 
exercício para aprimorar o sistema de controle postural. Para isso foi 
utilizado a prancha de equilíbrio oferecendo estímulos proprioceptivos e 
vestibulares para manutenção da estabilidade postural. Usuário 
apresentou bom desempenho, apenas houve um pouco de resistência em 
realizar a proposta. Liberado em BEG. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

26/08/20 Enviado vídeo de atividade através da plataforma online. Objetivos: 
Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora fina; criatividade; 
imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer diferentes 
movimentos gestuais. 
 
Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta guache verde e  
vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. 
 
Atividade: junto com o vídeo da atividade foi enviado um passo a passo 
de como confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos a música: “o 

jacaré foi passear lá na lagoa”. 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

27/08/20 Enviado atividade para casa via plataforma online. Objetivo – Trabalhar 
atenção e concentração Atividade – PENSE ANTES DE FALAR Material 
– Quadro de figuras “Pense antes de falar” Como fazer? • Explicar para a 

criança: “Vamos fazer um jogo, eu vou apontando para as figuras e você 

fala o nome de cada uma que eu mostrar, mas quando aparecer a 
ESTRELA você não pode falar NADA e deverá aguardar a próxima”; • 

Vá apontando para as figuras e quando aparecer a estrela e a criança falar, 
lembre ela de que não pode falar “ESTRELA”. • Todas as vezes que errar 

o jogo falando a palavra “ESTRELA” deverá “pagar uma prenda” 

realizando uma Estátua por 20 segundos (Contar o tempo), você pode 
propor para a criança: “Ficar em um pé só” “ficar com os braços para 

cima” “ficar agachado” etc. • Permita que seja um momento divertido, e 

que ao final ela faça com você também. 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 
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Relatório Mensal 

 
Paciente:  Miguel Antonio Santos Sanches 
Data Nascimento: 27/10/2012  – 7a 9m 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

03 à 
07/08/20 

Entre o dia 03 a 07 de agosto,  a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O 
acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e 
as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma 
tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para 
casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa 
estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas 
das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de 
recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os 
atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo chamadas 
quando necessário. 

13/08/20 Enviado proposta de atividade via plataforma on-line. Proposta chamada 
“bichinho do seu nome” que tinha como objetivos estimular o 

reconhecimento do nome próprio; desenvolver a coordenação motora 
fina e visuomotora, imaginação e atenção sustentada e compartilhada. 
RESPOSTA: PENDENTE 

19/08/20 Enviado vídeo via plataforma on-line. Título: Conhecendo as vogais. 
Objetivo:Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover  momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção compartilhada. 
Materiais: computador,Tablet ou celular para acessar o link da música e 
canetinha. 
Desenvolvimento:Acessar o link da música que segue em anexo;realizar o 
registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos,conforme comando da música. 
RESPOSTA: PENDENTE 

20/08/20 Realizado atendimento presencial. Usuário em BEG. Realizado avaliação 
fisioterapêutica. Avaliado controle postural e coordenação motora. 
Apresentou déficits na coordenação motora geral. Liberado em BEG. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

26/08/20 Enviado atividade via plataforma online. ATIVIDADE: Refletindo as 
vogais na parede. 
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OBJETIVO:Conhecer as vogais; 
Desenvolver coordenação motora ampla; 
Estimular percepção de lateralidade; 
Estimular coordenação olho mão.  
Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico;fita durex larga;Caneta permanente 
ou canetinha preta. 
DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade confeccionando o 
recurso com rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou 
canetinha,após a confecção utilizaremos a lanterna do celular ou 
manual(comum) para refletir as vogais na parede. Importante  que o adulto  
esteja mediando a execução da atividade, reforçando verbalmente o nome 
das vogais, incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras na 
parede, sempre respeitando a individualidade de cada aprendente . 
Aguardamos o retorno de vocês através de vídeos, fotos ou relatos. 
A RESPOSTA: PENDENTE 

27/08/20 Enviado atividade para casa via plataforma online. Atividade: Adoleta 
Fracionanda. Objetivos: Aprimorar a coordenação motora através da 
consciência rítmica do movimento; Aprimorar a atenção. Estratégia: 
Realização do jogo de mãos e pés através da música adoleta. 
RESPOSTA: PENDENTE 
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Relatório Mensal 

 
Paciente:  Pedro Henrique Borges do Amaral 
Data Nascimento:  15/01/2012  -  8anos e 7meses 
Mês: Agosto / 2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

03 à 
07/08/20 

Entre o dia 03 a 07 de agosto,  a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso 
a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela 
para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa 
desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é 
para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 
necessário. 

10/08/20 Enviado vídeo de atividade através da plataforma on-line. Atividade 
consistia em elaborar e desenvolver uma peça de teatro. Objetivos de 
promover a socialização e a interação. Buscar a participação, o estímulo, 
e além crescimento cultural e da linguagem oral e corporal. 
RESPOSTA: PENDENTE 

17/08/20 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os 
dias 10 a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via 
plataforma para auxiliar nas alterações de envio e resolução das 
atividades. 
RESPOSTA: EM EXECUÇÃO 

19/08/20 Enviado vídeo através da plataforma online. Tema noite temática. Uma 
diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a família. Use 
a criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, artistas, noite 
italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para incrementar a idéia, 
você pode preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, sanduíche, comida 
típica)  e escolher filmes, músicas ou danças de acordo com o tema 
escolhido.  
 
Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para os 
participantes.  
Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação social.  
Forma: Realizar brincadeira de papéis sociais. 

639 / 1118



 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA  

24/08/20 Realizado atendimento presencial. Usuário em BEG. Iniciamos com 
exercícios de posicionamento no chão afim de alongar a cadeia muscular 
posterior e ganhar mobilidade no complexo articular lombo-pélvico-
quadril. A partir da posição de índio no chão, fomos variando de posições 
dos MMII e mantendo por 1 minuto as diferentes posições. 
Depois realizamos exercício para aprimorar a coordenação visuomotora. 
Utilizamos a estratégia de desviar do bastão em câmera lenta. 
Usuário se mostrou bastante participativo e colaborativo. Liberado em 
BEG. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

26/08/20 Enviado vídeo de atividade via plataforma online. Sessão de Cinema em 
Casa. Assistir um filme todos juntos, em família. De preferência à noite, 
para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou, se for durante o 
dia vocês podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. 
Pode-se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa escolha um filme 
de sua preferência por vez, a cada dia, agradando assim a todos.  
Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir pipoca de 
acordo com os gostos pessoais. 
Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do término do filme fazer 
uma roda de conversa.  
Cada um poderá expor a leitura e a mensagem deste filme. E se o final 
fosse diferente? Quais os sentimentos que transmitiu? Etc... 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

31/08/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade consistia em realizar 
exercícios de alongamentos musculares e também de força muscular 
isométrica. Objetivos: Promover aumento na elasticidade dos músculos 
da cadeia póstero inferior; aumentar a força dos músculos estabilizadores 
anterior do quadril e do tronco anterior. Estratégia: permanência em 
posicionamento específico por tempo determinado.  
RESPOSTA: PENDENTE 
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Relatório Mensal 

 
Paciente:  Samuel Silva de Souza 
Data Nascimento: 10-07-2007 – 13a   
Mês: Agosto / 2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

03 à 
07/08/20 

Entre o dia 03 a 07 de agosto,  a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso 
a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela 
para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa 
desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é 
para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 
necessário. 

10/08/20 Enviado vídeo de atividade através da plataforma on-line. Atividade 
consistia em elaborar e desenvolver uma peça de teatro. Objetivos de 
promover a socialização e a interação. Buscar a participação, o estímulo, e 
além crescimento cultural e da linguagem oral e corporal. 
RESPOSTA: PENDENTE 

17/08/20 Realizado atendimento via chamada de vídeo do whatsapp. Objetivo: 
Estabelecer vínculo terapêutico; Iniciar atendimentos via whatsapp. 
Realizado vídeo chamada para acolhimento, apoio emocional com foco na 
independência e autonomia. Além de orientação quanto aos próximos 
atendimentos. No primeiro momento Samuel se apresentou um pouco 
tímido, porém no decorrer conseguiu interagir de forma a se sentir mais 
confortável, olhando para o terapeuta e expressando reações as emoções 
conforme assuntos trazidos. Samuel foi bastante participativo permitindo 
a proposta do atendimento e as sugestões para os próximos atendimentos. 
ATENDIMENTO ONLINE 

19/08/20 Enviado atividade em vídeo via plataforma on-line. NOITE TEMÁTICA  
Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a 
família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, 
artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para 
incrementar a idéia, você pode preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, 
sanduiche, comida típica)  e escolher filmes, músicas ou danças de acordo 
com o tema escolhido.  
 

641 / 1118



 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para os 
participantes.  
 
                                 Reconhecer a linguagem corporal como meio de 
interação social. 
RESPOSTA: PENDENTE 

24/08/20 Realizado atendimento por chamada de vídeo whatsapp. Objetivos – 
Aumentar vocabulário, desenvolver habilidades cognitivas, trabalhar a 
memória, trabalhar a autopercepção, escolha e preferencias, estimular a 
criatividade.  
 
Estratégia - Temos como proposta realizar atendimentos psicológicos 
semanais por vídeo chamada, intercalando com uma atividade 
desenvolvida pela equipe multidisciplinar e que será aplicada pela 
psicóloga durante seu atendimento. Definimos como estratégia a criação de 
um jogo Perfil, onde a cada intervenção a criança desenvolva um tema 
previamente escolhido.  
ATENDIMENTO ONLINE 

26/08/20 Enviado vídeo de atividade via plataforma online. Sessão de Cinema em 
Casa. Assistir um filme todos juntos, em família. De preferência à noite, 
para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou, se for durante o 
dia vocês podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. 
Pode-se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa escolha um filme de 
sua preferência por vez, a cada dia, agradando assim a todos.  
Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir pipoca de 
acordo com os gostos pessoais. 
Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do término do filme fazer 
uma roda de conversa.  
Cada um poderá expor a leitura e a mensagem deste filme. E se o final fosse 
diferente? Quais os sentimentos que transmitiu? Etc... 
RESPOSTA: PENDENTE 

31/08/20 Realizado atendimento online via chamada de vídeo whatsapp. Objetivo: 
Estabelecer vínculo terapêutico conhecer um pouco  mais a história de 
vida do usuário. Abordamos lembranças e memórias da infância, dos 
locais onde moraram, contexto familiar, rotinas e etc. Samuel se 
apresenta um pouco tímido, diz estar nervoso ao olhar a câmera. 
Comentou sobre dificuldade com dinheiro (notas e moedas), além de 
dificuldades com horários, rotinas e organizar as AVD’s. Foi orientado 

quanto as terapias de acordo com a necessidade de desenvolvimento. 
ATENDIMENTO ONLINE 
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Relatório Mensal 

 
Paciente:  Sofia Taborda do Amaral 
Data Nascimento: 22/10/2009 – 10a 10m 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

03 à 
07/08/20 

Entre o dia 03 a 07 de agosto,  a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso 
a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela 
para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa 
desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é 
para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 
necessário. 

11/08/20 Enviado proposta de atividade via plataforma on-line. Proposta chamada 
“bichinho do seu nome” que tinha como objetivos estimular o 

reconhecimento do nome próprio; desenvolver a coordenação motora 
fina e visuomotora, imaginação e atenção sustentada e compartilhada. 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

18/08/20 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os 
dias 10 a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via 
plataforma para auxiliar nas alterações de envio e resolução das 
atividades. 
RESPOSTA: EM EXECUÇÃO 

19/08/20 Enviado vídeo com atividade via plataforma online. Tema: Conhecendo as 
vogais. O objetivo dessa atividade é reconhecimento e Identificação das 
vogais, como tambem promover  momento de aprendizado entre família 
e a criança. Estimular coordenação motora fina e viso motora e 
Desenvolver atenção compartilhada.   
Materiais necessarios: computador,Tablet ou celular para acessar o link 
da música e canetinha. 
Realizado pela família. 
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Como fazer? Acessar o link da música que segue anexo; realizar o registro 
das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos,conforme comando da música. 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

25/08/20 Enviado atividade via plataforma online. Atividade Percepção rítmica do 
movimento associado a imitação motora e social. Objetivos: auxiliar 
melhora nos aspectos relacionados a consciência corporal, espacial e 
direcional, organizando e coordenando assim os aspectos sensoriais e 
motores. DESCRIÇÃO DO EXERCÍCIO Colocar um vídeo de uma 
coreografia de uma música (pode ser algo como FITDANCE ou ZUMBA 
no youtube) e imitar a coreografia apresentada no vídeo escolhido. Pedir 
para que Sofia escolha um vídeo de seu gosto no link em anexo e faça a 
imitação dos movimentos corporais, seguindo o ritmo da música escolhida. 
O vídeo música pode ser escolhido livremente conforme a cultura familiar. 
Um adulto deve estar junto mostrando e incentivando a realização. O 
incentivo a realização da atividade deverá ser constante, até que ela consiga 
realizar de forma satisfatória. E conforme ela for conseguindo realizar, 
pode-se ir aumentando o grau de complexidade dos movimentos. 
RESPOSTA: PENDENTE 

26/08/20 Enviado atividade via plataforma online. ATIVIDADE: Refletindo as vogais 
na parede. 
OBJETIVO:Conhecer as vogais; 
Desenvolver coordenação motora ampla; 
Estimular percepção de lateralidade; 
Estimular coordenação olho mão.  
Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico;fita durex larga;Caneta permanente 
ou canetinha preta. 
DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso 
com rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha,após 
a confecção utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para 
refletir as vogais na parede. Importante  que o adulto  esteja mediando a 
execução da atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, 
incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, 
sempre respeitando a individualidade de cada aprendente . 
Aguardamos o retorno de vocês através de vídeos, fotos ou relatos. 
RESPOSTA: PENDENTE 
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Relatório Mensal 

 
Paciente:  Soraya Coatti Amarante da Rosa 
Data Nascimento: 11/04/2011 – 9 anos 4 meses 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

03 à 
07/08/20 

Entre o dia 03 a 07 de Agosto,  a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O 
acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e 
as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma 
tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para 
casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa 
estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas 
das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de 
recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os 
atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo chamadas 
quando necessário. 

10/08/20 Enviado proposta de atividade via plataforma on-line. Proposta chamada 
“bichinho do seu nome” que tinha como objetivos estimular o 

reconhecimento do nome próprio; desenvolver a coordenação motora 
fina e visuomotora, imaginação e atenção sustentada e compartilhada. 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

17/08/20 Volta aos atendimentos presenciais participou com a mãe para utilização 
do uso da máscara, foi realizado somente o primeiro atendimento, para 
que aos poucos a criança possa se adaptar ao uso correto da máscara. 
Passado orientações a mãe de máscaras de tipos de máscaras e como 
iniciar o processo. Utilização de  livros de encaixe e animais. Estava 
tranquila utilizando momentos de fala relacionadas a atividades. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

19/08/20 Enviado vídeo via plataforma on-line. Título: Conhecendo as vogais. 
Objetivo:Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover  momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção compartilhada. 
Materiais: computador,Tablet ou celular para acessar o link da música e 
canetinha. 
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Desenvolvimento:Acessar o link da música que segue em anexo;realizar o 
registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos,conforme comando da música. 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

24/08/20 Enviado atividade online. Atividade: Relaxamento com pressão e texturas 
 
Objetivo: Desenvolver a interação, promover o relaxamento e percepção 
corporal. 
 
Materiais: Música relaxante, creme para massagem, diferentes texturas 
(algodão, tecido àspero, rolo de massagem, etc.) 
 
Execução:  
1º passo: escolha uma música constante e suave. No Youtube tem músicas 
excelentes de relaxamento! A música tem uma habilidade natural de 
modificar o humor. 
2º passo: passar creme e massagear bem os pés e as panturrilhas. 
Também realize alongamentos nas pernas. 
3º passo: intercale os momentos de massagem com deslizamentos sobre 
a pele, movimentos suaves e profundos, “amassamentos”, “pinçamentos” 

e fricções. Posteriormente também deverão ser passadas as diferentes 
texturas sobre a pele de Soraya. 
4º passo: fazer anotações das observações realizadas em cada etapa da 
massagem com as diferentes pressões e texturas. 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

26/08/20 Enviado atividade via plataforma online. ATIVIDADE: Refletindo as vogais 
na parede. 
OBJETIVO:Conhecer as vogais; 
Desenvolver coordenação motora ampla; 
Estimular percepção de lateralidade; 
Estimular coordenação olho mão.  
Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico;fita durex larga;Caneta permanente 
ou canetinha preta. 
DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso 
com rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha,após 
a confecção utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para 
refletir as vogais na parede. Importante  que o adulto  esteja mediando a 
execução da atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, 
incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, 
sempre respeitando a individualidade de cada aprendente . 
Aguardamos o retorno de vocês através de vídeos, fotos ou relatos. 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

31/08/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL -  não compareceu  
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Relatório Mensal 

 
Paciente:  Thales Miguel dos Santos Avila Lopes 
Data Nascimento: 18/05/2014 – 6a 3m 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

03 à 
07/08/20 

Entre o dia 03 a 07 de agosto,  a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O 
acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e 
as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma 
tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para 
casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa 
estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas 
das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de 
recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os 
atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo chamadas 
quando necessário. 

13/08/20 Enviado proposta de atividade via plataforma on-line. Proposta chamada 
“bichinho do seu nome” que tinha como objetivos estimular o 

reconhecimento do nome próprio; desenvolver a coordenação motora 
fina e visuomotora, imaginação e atenção sustentada e compartilhada. 
RESPOSTA: PENDENTE 

20/08/20 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os 
dias 10 a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via 
plataforma para auxiliar nas alterações de envio e resolução das 
atividades. 
RESPOSTA: EM EXECUÇÃO 

19/08/20 Enviado vídeo com atividade via plataforma online. Tema: Conhecendo as 
vogais. O objetivo dessa atividade é reconhecimento e Identificação das 
vogais, como tambem promover  momento de aprendizado entre família 
e a criança. Estimular coordenação motora fina e viso motora e 
Desenvolver atenção compartilhada.   
Materiais necessarios: computador,Tablet ou celular para acessar o link 
da música e canetinha. 
Realizado pela família. 
Como fazer? Acessar o link da música que segue anexo; realizar o registro 
das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos,conforme comando da música. 
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RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

26/08/20 Enviado atividade via plataforma online. ATIVIDADE: Refletindo as vogais 
na parede. 
OBJETIVO:Conhecer as vogais; 
Desenvolver coordenação motora ampla; 
Estimular percepção de lateralidade; 
Estimular coordenação olho mão.  
Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico;fita durex larga;Caneta permanente 
ou canetinha preta. 
DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso 
com rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha,após 
a confecção utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para 
refletir as vogais na parede. Importante  que o adulto  esteja mediando a 
execução da atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, 
incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, 
sempre respeitando a individualidade de cada aprendente . 
Aguardamos o retorno de vocês através de vídeos, fotos ou relatos. 
RESPOSTA: PENDENTE 

27/08/20 Realizado atendimento presencial. Usuário em BEG e um pouco agitado. 
Realizamos jogos com bola para aprimorar a coordenação visuomotora. 
Apresenta muita dificuldade na coordenação visuomotora. Liberado em 
BEG. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
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Relatório Mensal 

 
Paciente:  Thayná Gabrielly Lemes Corrêa 
Data Nascimento: 23/11/2003 – 16anos 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

03 à 
07/08/20 

Entre o dia 03 a 07 de agosto,  a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso 
a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela 
para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa 
desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é 
para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 
necessário. 

13/08/20 Enviado vídeo de atividade através da plataforma on-line. Atividade 
consistia em elaborar e desenvolver uma peça de teatro. Objetivos de 
promover a socialização e a interação. Buscar a participação, o estímulo, e 
além crescimento cultural e da linguagem oral e corporal. 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

19/08/20 Enviado atividade em vídeo via plataforma on-line. NOITE TEMÁTICA  
Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a 
família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, 
artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para 
incrementar a idéia, você pode preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, 
sanduiche, comida típica)  e escolher filmes, músicas ou danças de acordo 
com o tema escolhido.  
 
Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para os 
participantes.  
 
                                 Reconhecer a linguagem corporal como meio de 
interação social. 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

26/08/20 Enviado vídeo de atividade via plataforma online. Sessão de Cinema em 
Casa. Assistir um filme todos juntos, em família. De preferência à noite, 
para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou, se for durante o 
dia vocês podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. 
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Pode-se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa escolha um filme de 
sua preferência por vez, a cada dia, agradando assim a todos.  
Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir pipoca de 
acordo com os gostos pessoais. 
Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do término do filme fazer 
uma roda de conversa.  
Cada um poderá expor a leitura e a mensagem deste filme. E se o final fosse 
diferente? Quais os sentimentos que transmitiu? Etc... 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 
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Relatório Mensal 

 
Paciente:  Thiago de Castro Moreira Silveira 
Data Nascimento: 27/08/2012 – 7a 11m 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

03 à 
07/08/20 

Entre o dia 03 a 07 de agosto,  a equipe terapêutica deu continuidade 
ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 
recibo das atividades que são encaminhadas para serem realizadas em 
casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades 
enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe 
elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as 
atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a 
equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 
realizando vídeo chamadas quando necessário. 

13/08/20 Enviado proposta de atividade via plataforma on-line. Proposta 
chamada “bichinho do seu nome” que tinha como objetivos estimular 

o reconhecimento do nome próprio; desenvolver a coordenação 
motora fina e visuomotora, imaginação e atenção sustentada e 
compartilhada. 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

19/08/20 Enviado vídeo via plataforma on-line. Título: Conhecendo as vogais. 
Objetivo:Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover  momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção compartilhada. 
Materiais: computador,Tablet ou celular para acessar o link da música 
e canetinha. 
Desenvolvimento:Acessar o link da música que segue em anexo;realizar 
o registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer 
o movimento dos dedos,conforme comando da música. 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

20/08/20 Realizado atendimento presencial por 2 horários seguidos, 
primeiramente em conjunto com terapia musical e posteriormente com 
psicologia. Objetivos: Promover maior foco de atenção; aprimorar as 
capacidades manipulativas e melhorar o sistema de controle postural. 
Foi utilizado diferentes objetos em cores, formas e tamanhos para 
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chamar a atenção de Thiago e também utilizado superfícies instáveis  
como a bola feijão. Usuário explorou os objetos porém com muito 
disperso, sem foco de atenção. No segundo momento, em conjunto 
com a psicologia, foi realizado o lanche. Para ficar sentado foi 
necessário bastante esforço por parte dos terapeutas. Liberado em 
BEG. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

26/08/20 Enviado vídeo de atividade através da plataforma online. Objetivos: 
Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora fina; 
criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer 
diferentes movimentos gestuais. 
 
Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta guache verde e  
vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. 
 
Atividade: junto com o vídeo da atividade foi enviado um passo a passo 
de como confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos a música: 
“o jacaré foi passear lá na lagoa”. 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

27/08/20 Enviada atividade para casa via plataforma online. 
Objetivos: Promover a  atenção compartilhada; Estimular a atenção na 
outra pessoa; Estimular a comunicação. 
 A proposta consiste em realizar brincadeiras no dia a dia dentro da 
perspectiva das rotinas sociais sensoriais. 
Abaixo deixamos algumas sugestões: 
 
- Criar um momento onde fique frente a frente com Thiago e colocar 
um pano cobrindo seu rosto e perguntar: “- Quem apagou as luzes?” ou 

“-Cadê o Thiago?”. Depois descobrir o seu rosto  e falar: “-Acendeu!” ou 

“- Achou!”. Com isso, perceber a resposta de Thiago (ver se ele mostra 
alegria, se ele olha de volta, perceber se de alguma maneira ele tenta 
se comunicar (com olhar ou gesto) pedindo novamente. 
 
- Jogo de cosquinhas. Fazer cosquinhas e ver se ele se interessa, se 
presta atenção. Quando Thiago olhar de volta, fazer cosquinhas 
novamente. 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 
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Relatório Mensal 

 
Paciente:  Victor Hugo Vaz 
Data Nascimento: 10/08/2010 – 10anos 
Mês: Agosto / 2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 

Data   

03 à 
07/08/20 

Entre o dia 03 a 07 de agosto,  a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O 
acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e 
as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma 
tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para 
casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa 
estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas 
das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de 
recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os 
atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo chamadas 
quando necessário. 

10/08/20 Enviado vídeo de atividade através da plataforma on-line. Atividade 
consistia em elaborar e desenvolver uma peça de teatro. Objetivos de 
promover a socialização e a interação. Buscar a participação, o estímulo, 
e além crescimento cultural e da linguagem oral e corporal. 
RESPOSTA: PENDENTE 

17/08/20 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre 
os dias 10 a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via 
plataforma para auxiliar nas alterações de envio e resolução das 
atividades. 
RESPOSTA: EM EXECUÇÃO 

24/08/20 Realizado atendimento presencial. Usuário em BEG. Primeiro 
atendimento presencial desde o inicio da pandemia COVI-19 em abril. 
Realizado avaliação fisioterapêutica. Apresentou déficits no sistema de 
controle postural, baixa tolerância a exercícios de intensidade moderada 
e dificuldade em manter o foco na tarefa. Liberado em BEG. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

26/08/20 Enviado vídeo de atividade via plataforma online. Sessão de Cinema em 
Casa. Assistir um filme todos juntos, em família. De preferência à noite, 
para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou, se for durante o 
dia vocês podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. 
Pode-se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa escolha um filme de 
sua preferência por vez, a cada dia, agradando assim a todos.  
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Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir pipoca de 
acordo com os gostos pessoais. 
Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do término do filme fazer 
uma roda de conversa.  
Cada um poderá expor a leitura e a mensagem deste filme. E se o final fosse 
diferente? Quais os sentimentos que transmitiu? Etc... 
RESPOSTA: PENDENTE 

31/08/20 Enviado atividade para casa via plataforma online. Atividade: Linha dupla 
- controle postural. Objetivos: Aprimorar o sistema de controle postural 
estático e dinâmico; Melhorar a atenção. Estratégia: Colocar uma linha 
dupla paralela no chão e caminhar por sobre a fita de forma lenta e 
dando pausas de sustentação por 15 segundos nas posições.  
RESPOSTA: PENDENTE 
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Relatório Mensal 

 
Paciente:  Willian David Domingues Sanabria 
Data Nascimento: 26/07/2013 –  7anos 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 
 

 
 

Data   

03 à 
07/08/20 

Entre o dia 03 a 07 de agosto,  a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O 
acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e 
as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma 
tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para 
casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa 
estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas 
das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de 
recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os 
atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo chamadas 
quando necessário. 

10/08/20 Enviado proposta de atividade via plataforma on-line. Proposta chamada 
“bichinho do seu nome” que tinha como objetivos estimular o 

reconhecimento do nome próprio; desenvolver a coordenação motora 
fina e visuomotora, imaginação e atenção sustentada e compartilhada. 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

17/08/20 Realizado atendimento presencial. Usuário em BEG. Foi realizado o lanche 
que consumiu 20 minutos do atendimento. Por 5 minutos realizamos 
exercício de coordenação visuomotora que consistia em tentar pegar a 
bola em movimento constante da mão do terapeuta. Mostrou-se bastante 
disperso. Os últimos 5 minutos do atendimento foram para higienizar a 
sala e as mãos. Liberado em BEG. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

19/08/20 Enviado vídeo via plataforma on-line. Título: Conhecendo as vogais. 
Objetivo:Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover  momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção compartilhada. 
Materiais: computador,Tablet ou celular para acessar o link da música e 
canetinha. 
Desenvolvimento:Acessar o link da música que segue em anexo;realizar o 
registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
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movimento dos dedos,conforme comando da música. 
RESPOSTA: PENDENTE 

24/08/20 Enviado proposta de atividade online. Consistia em construir um pote 
para armazenais papéis com nome de brincadeiras. Objetivo: Incentivar a 
realização do projeto 10 minutos para de desenvolver brincando; 
estimular a motricidade fina e a criatividade. 
RESPOSTA: PENDENTE 

26/08/20 Enviado atividade via plataforma online. ATIVIDADE: Refletindo as vogais 
na parede. 
OBJETIVO:Conhecer as vogais; 
Desenvolver coordenação motora ampla; 
Estimular percepção de lateralidade; 
Estimular coordenação olho mão.  
Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico;fita durex larga;Caneta permanente 
ou canetinha preta. 
DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso 
com rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha,após 
a confecção utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para 
refletir as vogais na parede. Importante  que o adulto  esteja mediando a 
execução da atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, 
incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, 
sempre respeitando a individualidade de cada aprendente . 
Aguardamos o retorno de vocês através de vídeos, fotos ou relatos. 
RESPOSTA: PENDENTE 

31/08/20 Realizado atendimento presencial. Usuário em BEG. Realizamos atividade 
para desenvolver estabilidade postural associada a coordenação 
visuomotora. Consistia em caminhar sobre uma canaleta estreita com 3 
tipos de superfícies instáveis no final de cada caminho. Na superfície 
instável se deveria interceptar um objeto que vinha em sua direção e logo 
após lança-lo no alvo. Mostrou-se mais concentrado do que o usual, 
porém a atenção a objetos em movimento e a coordenação para 
interceptá-los se mostra em déficit. Liberado em BEG. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
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Relatório Mensal 

Usuário: Paulo Alfredo Watanuki Vasconcellos  
Data Nascimento: 24/01/2009 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Fgª Monique Fernanda Hess 

 

Data  

03/08 - 

07//08 

Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 

planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 

que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 

irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 

nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 

as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 

quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 

algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de 

recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os 

atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 

necessário. 

10/08/2020 Nessa data a equipe utilizou os vídeos da fundação para fazer um teste da nova 

plataforma de atividades.  

VIDEO :TEATRO 

Educadora de Artes Maristela I.Kolaga 

 

Objetivos: Promover a socialização e a interação. Buscar a participação, o estímulo, 

além do crescimento cultural e da linguagem oral e corporal. 

  

Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de papelão, som 

e luz. 

  

Etapas: Escolha do tema, 

            Compor os personagens,  

            Confeccionar o cenário, roupas, som e luz, 

            Ensaios 

            Apresentação online. 

 

RESPOSTA: Família realizou a atividade.  

17/08/2020 Atendimento via plataforma.  
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Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os dias 10 

a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via plataforma para 

auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 

RESPOSTA: Em execução. 

 

19/08/2020 Nessa data o usuário recebeu uma atividade da educadora de artes, para ser 

realizada em casa.  

NOITE TEMÁTICA (Vídeo Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga) 

  

Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a família. Use a 

criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, artistas, noite italiana, 

noite do cinema, noite árabe, etc... E para incrementar a ideia, você pode preparar 

pratos temáticos (pipoca, pizza, sanduiche, comida típica) e escolher filmes, 

músicas ou danças de acordo com o tema escolhido.  

  

Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para os participantes. 

Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação social. Realizar 

brincadeira de papéis sociais. 

RESPOSTA: Família realizou a atividade. 

 

24/08/2020 Atendimento presencial, realizado em conjunto da estagiária de pedagogia da 

instituição.  

Objetivo: Reavaliar aspectos fonoaudiológicos que podem ter sidos afetados no 

período de quarentena e isolamento social.  

 

Estratégia: conversa espontânea para avaliar a comunicação e linguagem oral, bem 

como a ecolalia. Em seguida foi utilizado o jogo dos 7 erros.  

 

Resultado: Paulo estava com comportamento alterado e mais lentificado, com 

aumento significativo da ecolalia imediata. Com alteração de memória e narrativa 

“prejudicada”. Foi possível perceber que o mesmo “perdeu” muitas habilidades 

que já havia conquistado.  

 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

26/08/2020 Nessa data o usuário recebeu uma atividade da educadora de artes, para ser 

realizada em casa. 

Sessão de Cinema em Casa 

Assistir um filme todos juntos, em família. De preferência à noite, para ficar mais 

escurinho e criar um clima de cinema ou, se for durante o dia vocês podem 

escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. 

Pode-se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa escolha um filme de sua 

preferência por vez, a cada dia, agradando assim a todos.  

Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir pipoca de acordo 

com os gostos pessoais. 

Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do término do filme fazer uma roda 

de conversa.  

Cada um poderá expor a leitura e a mensagem deste filme. E se o final fosse 

diferente? Quais os sentimentos que transmitiu? Etc... 

RESPOSTA: Pendente. 
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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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Relatório Mensal 

Usuário: Pedro Henrique Ribeiro 
Data Nascimento: 22/03/2010 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Fgª Monique Fernanda Hess 

 

Data   

03/08 - 07/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 

planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 

que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 

irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 

nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 

as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 

quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 

algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de 

recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os 

atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 

necessário. 

10/08/2020 Nessa data a equipe utilizou os vídeos da fundação para fazer um teste da nova 

plataforma de atividades.  

VIDEO :TEATRO 

Educadora de Artes Maristela I. Kolaga 

 

Objetivos: Promover a socialização e a interação. Buscar a participação, o estímulo, 

além do crescimento cultural e da linguagem oral e corporal. 

  

Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de papelão, som 

e luz. 

  

Etapas: Escolha do tema, 

            Compor os personagens,  

            Confeccionar o cenário, roupas, som e luz, 

            Ensaios 

            Apresentação online. 

 

RESPOSTA: Família realizou a atividade. 

 

17/08/2020 Atendimento via plataforma. 

Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os dias 10 

a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via plataforma para 

auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 
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RESPOSTA: Em execução. 

 

19/08/2020 Nessa data o usuário recebeu uma atividade da educadora de artes, para ser 

realizada em casa.  

NOITE TEMÁTICA (Vídeo Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga) 

  

Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a família. Use a 

criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, artistas, noite italiana, 

noite do cinema, noite árabe, etc... E para incrementar a idéia, você pode preparar 

pratos temáticos (pipoca, pizza, sanduiche, comida típica) e escolher filmes, 

músicas ou danças de acordo com o tema escolhido.  

  

Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para os participantes. 

Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação social. Realizar 

brincadeira de papéis sociais. 

 

RESPOSTA: Família realizou a atividade. 

 

24/08/2020 Atendimento presencial com a participação da estagiária de pedagogia.  

Objetivo: Manter avaliação dos aspectos fonoaudiológicos para entender a 

demanda do usuário, Avaliar vocabulário e narrativa.  

 

Estratégia: Conversa espontânea para avaliação de vocabulário e narrativa, 

observando também os aspectos temporais e memória. Em seguida foi utilizado o 

jogo “Quem procura acha”, o qual trabalha o tempo de atenção e permanência na 

atividade, bem como a percepção visual e cognitivo.  

 

Resultado: Pedro apresenta alteração fonêmica trocando o /r/ por /l/, com 

vocabulário adequado para a idade. Em relação a narrativa apresenta pausas na 

fala por questões de atenção, mas consegue relatar o que deseja sem dificuldades. 

Não apresenta ecolalia, com presença de intenção comunicativa, interação e 

atenção compartilhada.  

 

ATENDIMENTO PRESENCIAL. 

 

26/08/2020 Nessa data o usuário recebeu uma atividade da educadora de artes, para ser 

realizada em casa. 

Sessão de Cinema em Casa 

Assistir um filme todos juntos, em família. De preferência à noite, para ficar mais 

escurinho e criar um clima de cinema ou, se for durante o dia vocês podem 

escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. 

Pode-se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa escolha um filme de sua 

preferência por vez, a cada dia, agradando assim a todos.  

Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir pipoca de acordo 

com os gostos pessoais. 

Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do término do filme fazer uma roda 

de conversa.  
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Cada um poderá expor a leitura e a mensagem deste filme. E se o final fosse 

diferente? Quais os sentimentos que transmitiu? Etc... 

 

RESPOSTA: Pendente. 

 

31/08/2020 Atendimento via plataforma 

 

Atividade desenvolvida pela área de fonoaudiologia e pedagogia.  

Objetivo – Trabalhar a fala e linguagem, como também as habilidades 

socioemocionais.  

Material/Estratégia: Utilizar celular ou tablet para visualizar o Vídeo e Imagens 

enviadas anexo para a família pela plataforma. 

 

Descrição: Sentar-se com a criança em um momento exclusivo para ela, em que 

esteja somente ele e um adulto; Chamar a atenção dela para o vídeo enviado 

referente a música das emoções; Enquanto a criança escuta e assiste o vídeo, 

apontar para o desenho que estará no canto do vídeo, nomeando a emoção que 

aparecer (Feliz, triste, bobo, bravo); Após assistirem o vídeo apresentar para a 

criança as figuras envidas no final deste arquivo, incentivando que identifique e 

nomeie as emoções; 

 

RESPOSTA: pendente.  

Objetivos  Estabelecer vínculo terapêutico.  

Avaliar aspectos fonoaudiológico.  
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Relatório Mensal 

Usuário: Samuel Silva de Souza  
Data Nascimento: 10/07/2007 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Fgª Monique Fernanda Hess 

 

Data  

03/08 - 07/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 

planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 

que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 

irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 

nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 

as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 

quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 

algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar 

o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 

orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

14/08/2020 Nessa data a equipe utilizou os vídeos da fundação para fazer um teste da nova 

plataforma de atividades.  

VIDEO :TEATRO 

Educadora de Artes Maristela I.Kolaga 

 

Objetivos: Promover a socialização e a interação. Buscar a participação, o estímulo, 

além do crescimento cultural e da linguagem oral e corporal. 

  

Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de papelão, som 

e luz. 

  

Etapas: Escolha do tema, 

            Compor os personagens,  

            Confeccionar o cenário, roupas, som e luz, 

            Ensaios 

            Apresentação online. 

 

RESPOSTA: Família realizou a atividade. 

 

17/08/2020 Atendimento terapêutico realizado por vídeo chamada com a psicóloga do usuário.  

 

Objetivo: Estabelecer vínculo terapêutico; iniciar atendimentos via Whatsapp. 
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Estratégia: Foi realizado chamada de vídeo pelo WhatsApp, para acolhimento, 

apoio emocional com foco na autonomia e independência, além de orientação 

quanto aos próximos atendimentos.  

 

Resultado: No primeiro momento, Samuel se apresenta um pouco tímido, porém 

no decorrer conseguiu interagir de forma a se sentir mais confortável, olhando para 

o terapeuta e expressando reação as emoções conforme assuntos trazidos para 

terapeuta. Samuel foi bastante participativo permitindo a proposta do 

atendimento e as sugestões para os próximos atendimentos. 

 

ATENDIMENTO VIDOE CHAMADA 

 

19/08/2020 Nessa data foi enviado para casa uma atividade da psicopedagoga, via plataforma.  

Título: Conhecendo as vogais.  

Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 

Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 

Estimular coordenação motora fina e viso motora; 

Desenvolver atenção compartilhada.  

Materiais: computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha. 

Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o registro 

das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o movimento dos 

dedos, conforme comando da música. 

RESPOSTA: Família realizou a atividade. 

 

24/08/2020 Atendimento terapêutico realizado por vídeo chamada com a psicóloga do usuário. 

 

Objetivos – Aumentar vocabulário, desenvolver habilidades cognitivas, trabalhar a 

memória, trabalhar a autopercepção, escolha e preferencias, estimular a 

criatividade.  

  

Estratégia - Temos como proposta realizar atendimentos psicológicos semanais por 

vídeo chamada, intercalando com uma atividade desenvolvida pela equipe 

multidisciplinar e que será aplicada pela psicóloga durante seu atendimento. 

Definimos como estratégia a criação de um jogo Perfil, onde a cada intervenção a 

criança desenvolva um tema previamente escolhido.  

  

Categoria 1 – Animais. 

 

Resultado: Foi realizado chamada de vídeo pelo WhatsApp. Samuel se apresentou 

tranquilo e bastante participativo, interagindo bem com a terapeuta. Foi 

apresentada a proposta da atividade e dado sequência a criação do jogo "perfil 

animais" onde Samuel escolheu diversos animais e citou suas respectivas 

características sendo:  

Leão: Vive na selva, não tem medo de jacaré, possui 4 patas, tem o corpo cumprido, 

rabo, juba. 

Zebra: listrada, faz parte do bando, o bando vive correndo até a cachoeira, é vítima 

de predadores, come bastante grama. 
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Canguru: mora no deserto, anda em 2 patas, tem uma bolsa na barriga para 

guardar os filhotes, cor marrom. 

Girafa: pescoço cumprido, mora em um lugar muito verde, come flores das arvores 

mais altas. 

Tigre: cor laranja com pintas marrom e preto, parecido com um leão, são 

predadores, mamífero, 4 patas. 

Urso: marrom, peludo, mora na caverna, ataca abelhas, emberna. 

Centopeia: tem 2 antenas, várias patas, rasteja, come folhas. 

Hipopótamo: fica em baixo da água, as vezes ataca, é grande, pesado, tem uma 

boca grande. 

Abelha: tem ferrão, é listrada preto e amarelo, vive na colmeia, tem uma rainha. 

Macaco: peludo, pula nos galhos, tem rabo, orelha, pés e mãos, caminha em pé, 

come muitas bananas. 

 

ATENDIMENTO POR VÍDEO CHAMADA. 

 

26/08/2020 Nessa data o usuário recebeu uma atividade da educadora de artes, para ser 

realizada em casa. 

Sessão de Cinema em Casa 

Assistir um filme todos juntos, em família. De preferência à noite, para ficar mais 

escurinho e criar um clima de cinema ou, se for durante o dia vocês podem 

escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. 

Pode-se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa escolha um filme de sua 

preferência por vez, a cada dia, agradando assim a todos.  

Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir pipoca de acordo 

com os gostos pessoais. 

Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do término do filme fazer uma roda 

de conversa.  

Cada um poderá expor a leitura e a mensagem deste filme. E se o final fosse 

diferente? Quais os sentimentos que transmitiu? Etc... 

RESPOSTA: Pendente. 

 

31/08/2020 Atendimento terapêutico realizado por vídeo chamada com a psicóloga do usuário. 

ATENDIMENTO POR VIDEO CHAMADA. 

  

Objetivos Reavaliação Fonoaudiológica 
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AMA 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: Agosto/2020 
Profissional: Fgª Monique Fernanda Hess 

Data  
03/08 - 07/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 

planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 

que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 

irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 

nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 

as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 

quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 

algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de 

recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os 

atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 

necessário. 

11/08/2020 No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho do seu 

nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome próprio, 

desenvolver coordenação motora fina e Visuomotora, imaginação e atenção 

sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi necessário utilizar 

como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir. 

RESPOSTA: Pendente. 

 

19/08/2020 Nessa data o usuário recebeu uma atividade da educadora de artes, para ser 

realizada em casa.  

NOITE TEMÁTICA (Vídeo Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga) 

Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para os participantes. 

Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação social. Realizar 

brincadeira de papéis sociais. 

 

Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a família. Use a 

criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, artistas, noite italiana, 

noite do cinema, noite árabe, etc... E para incrementar a ideia, você pode preparar 

pratos temáticos (pipoca, pizza, sanduiche, comida típica) e escolher filmes, 

músicas ou danças de acordo com o tema escolhido.  

RESPOSTA: Pendente. 

 

18/08/2020 Atendimento via plataforma. 
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Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os dias 10 

a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via plataforma para 

auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 

RESPOSTA: Em execução. 

 

19/08/2020 Nessa data foi enviado para casa uma atividade da psicopedagoga, via plataforma.  

Título: Conhecendo as vogais.  

Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 

Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 

Estimular coordenação motora fina e viso motora; 

Desenvolver atenção compartilhada.  

Materiais: computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha. 

Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o registro 

das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o movimento dos 

dedos, conforme comando da música. 

RESPOSTA: Pendente. 

 

25/08/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL – não compareceu. 

 

26/08/2020 Atividade enviada pela psicopedagoga da instituição 

ATIVIDADE: Refletindo as vogais na parede. 

OBJETIVO: Conhecer as vogais; Desenvolver coordenação motora ampla; Estimular 

percepção de lateralidade; Estimular coordenação olho mão.  Desenvolver atenção 

compartilhada e sustentada. 

MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico; fita durex larga; Caneta permanente ou 

canetinha preta. 

DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso com 

rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha, após a confecção 

utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para refletir as vogais na 

parede. Importante que o adulto esteja mediando a execução da atividade, 

reforçando verbalmente o nome das vogais, incentivando que a criança olhe e faça 

o traçado das letras na parede, sempre respeitando a individualidade de cada 

aprendente. 

Aguardamos o retorno de vocês através de vídeos, fotos ou relatos.  

Esse momento é de grande aprendizado, pois a criança aprenderá brincando 

RESPOSTA: 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: Agosto/2020 
Profissional: Fgª Monique Fernanda Hess 

 

Data  

03/08 - 07/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 

planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 

que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 

irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 

nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 

as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 

quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 

algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar 

o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 

orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

11/08/2020 Nessa data a equipe utilizou os vídeos da fundação para fazer um teste da nova 

plataforma de atividades.  

VIDEO :TEATRO 

Educadora de Artes Maristela I.Kolaga 

 

Objetivos: Promover a socialização e a interação. Buscar a participação, o estímulo, 

além do crescimento cultural e da linguagem oral e corporal. 

  

Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de papelão, som 

e luz. 

  

Etapas: Escolha do tema, 

            Compor os personagens,  

            Confeccionar o cenário, roupas, som e luz, 

            Ensaios 

            Apresentação online. 

RESPOSTA: Atividade realizada. 

 

19/08/2020 Nessa data o usuário recebeu uma atividade da educadora de artes, para ser 

realizada em casa.  

NOITE TEMÁTICA (Vídeo Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga) 

  

Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a família. Use a 

criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, artistas, noite italiana, 
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noite do cinema, noite árabe, etc... E para incrementar a idéia, você pode preparar 

pratos temáticos (pipoca, pizza, sanduiche, comida típica) e escolher filmes, 

músicas ou danças de acordo com o tema escolhido.  

  

Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para os participantes. 

Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação social. Realizar 

brincadeira de papéis sociais. 

 

RESPOSTA: A família realizou a atividade. 

 

25/08/2020 Atendimento via plataforma. Atividade enviada pela fonoaudióloga, pedagoga e 

psicóloga da instituição.  

Meu perfil!  

Objetivo: Estabelecer vínculo terapêutico; Estabelecer objetivos da terapia 

musical; Estabelecer objetivos terapêuticos da fonoaudiologia; Avaliar a narrativa;  

 

Atividade: Por meio de vídeo, Guilherme deverá responder perguntas simples 

relacionadas a sua vida.   

Não é necessário escrever as respostas, basta gravar.   

Essa tarefa também irá ajudar os terapeutas com objetivos futuros, podendo 

auxiliar no tratamento da gagueira (leve) que Guilherme vem apresentando.   

  

Perguntas:  

· Seu nome completo.  

· Idade.  

· Nome da sua escola.  

· O que mais gosta de fazer sozinho para se distrair?  

· O filme que você mais gostou de assistir.  

· Uma comida que você não gosta.  

· Você já viajou? Se sim, qual o lugar que você mais gostou?  

· Qual o estilo musical que você mais escuta?  

· Qual sua música favorita?  

· Com o que você pretende trabalhar no futuro?  

· Qual sua maior qualidade?  

· Qual o seu maior defeito?  

· Diga o que você deseja alcançar nos atendimentos da AMA Litoral? 

RESPOSTA: Pendente. 
 

26/08/2020 Nessa data o usuário recebeu uma atividade da educadora de artes, para ser 

realizada em casa. 

Sessão de Cinema em Casa 

Assistir um filme todos juntos, em família. De preferência à noite, para ficar mais 

escurinho e criar um clima de cinema ou, se for durante o dia vocês podem 

escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. 

Pode-se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa escolha um filme de sua 

preferência por vez, a cada dia, agradando assim a todos.  

Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir pipoca de acordo 

com os gostos pessoais. 

Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do término do filme fazer uma roda 

de conversa.  
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Cada um poderá expor a leitura e a mensagem deste filme. E se o final fosse 

diferente? Quais os sentimentos que transmitiu? Etc... 

RESPOSTA: Pendente. 
 

Objetivos 

 

Avaliar aspectos fonoaudiológicos.  
Estabelecer vínculo terapêutico.  
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: Miguel dos Santos Alves Nogueira   
Data Nascimento: 05/02/2013  
Mês: Agosto/2020 

Profissional: Fgª Monique Fernanda Hess 

Data  

03/08 - 07/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 

planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 

atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a 

nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 

das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada 

usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de 

março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 

ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem 

a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 

manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 

chamadas quando necessário. 

13/08/2020 No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho do 

seu nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome 

próprio, desenvolver coordenação motora fina e Visuomotora, imaginação e 

atenção sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi 

necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para 

colorir. 

RESPOSTA: Família realizou a atividade. 

 

19/08/2020 Nessa data foi enviado para casa uma atividade da psicopedagoga, via 

plataforma.  

Título: Conhecendo as vogais.  

Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 

Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 

Estimular coordenação motora fina e viso motora; 

Desenvolver atenção compartilhada.  

Materiais: computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e 

canetinha. 

Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o 

registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 

movimento dos dedos, conforme comando da música. 

RESPOSTA: Pendente. 

 

20/08/2020 Atendimento via plataforma.  
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Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os dias 

10 a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via plataforma para 

auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 

RESPOSTA: Em execução. 

 

26/08/2020 Atividade enviada pela psicopedagoga da instituição 

ATIVIDADE: Refletindo as vogais na parede. 

OBJETIVO: Conhecer as vogais; Desenvolver coordenação motora ampla; 

Estimular percepção de lateralidade; Estimular coordenação olho mão.  

Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 

MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico; fita durex larga; Caneta permanente ou 

canetinha preta. 

DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso com 

rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha, após a 

confecção utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para refletir 

as vogais na parede. Importante que o adulto esteja mediando a execução da 

atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, incentivando que a 

criança olhe e faça o traçado das letras na parede, sempre respeitando a 

individualidade de cada aprendente. 

Aguardamos o retorno de vocês através de vídeos, fotos ou relatos.  

Esse momento é de grande aprendizado, pois a criança aprenderá brincando 

RESPOSTA: 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: Gabriel Zanchieta Borges 
Data Nascimento: 11/12/2008  
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Fgª Monique Fernanda Hess 

Data  

03/08 - 07/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 

planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 

atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a 

nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 

das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada 

usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de 

março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 

ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem 

a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 

manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 

chamadas quando necessário. 

13/08/2020 Nessa data a equipe utilizou os vídeos da fundação para fazer um teste da 

nova plataforma de atividades.  

VIDEO :TEATRO 

Educadora de Artes Maristela I.Kolaga 

 

Objetivos: Promover a socialização e a interação. Buscar a participação, o 

estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem oral e corporal. 

  

Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de papelão, 

som e luz. 

  

Etapas: Escolha do tema, 

            Compor os personagens,  

            Confeccionar o cenário, roupas, som e luz, 

            Ensaios 

            Apresentação online. 

RESPOSTA: Pendente. 

 

19/08/2020 Nessa data o usuário recebeu uma atividade da educadora de artes, para ser 

realizada em casa.  

NOITE TEMÁTICA (Vídeo Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga) 

Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para os 

participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação social. 

Realizar brincadeira de papéis sociais. 
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Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a família. Use 

a criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, artistas, noite 

italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para incrementar a idéia, você 

pode preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, sanduiche, comida típica) e 

escolher filmes, músicas ou danças de acordo com o tema escolhido. 

RESPOSTA: Pendente. 

 

20/08/2020  

Objetivo da consulta: Avaliar aspectos fonoaudiológicos específicos da fala e 

musculatura facial. 

 

Estratégia/Material: Aplicação do protocolo MBGR nos tópicos fala e 

musculatura oral.  

 

Resultado: Gabriel apresenta fala lentificada, mas não foi possível identificar a 

causa desse fator, o mesmo acontece no comportamento mais letárgico. Em 

relação aos aspectos de motricidade orofacial, o usuário apresenta sialorreia 

constante em pequeno volume, mas com grande demanda por parte do 

mesmo, que sente vergonha desse fator.  

ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

26/08/2020 Nessa data o usuário recebeu uma atividade da educadora de artes, para ser 

realizada em casa. 

Sessão de Cinema em Casa 

Assistir um filme todos juntos, em família. De preferência à noite, para ficar 

mais escurinho e criar um clima de cinema ou, se for durante o dia vocês podem 

escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. 

Pode-se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa escolha um filme de sua 

preferência por vez, a cada dia, agradando assim a todos.  

Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir pipoca de acordo 

com os gostos pessoais. 

Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do término do filme fazer uma 

roda de conversa.  

Cada um poderá expor a leitura e a mensagem deste filme. E se o final fosse 

diferente? Quais os sentimentos que transmitiu? Etc... 

RESPOSTA: Pendente. 

 

27/08/2020 Atendimento via plataforma.  

História em quadrinhos  

Objetivo:  Avaliar comunicação verbal e gagueira para estabelecer objetivos.  

Trabalhar as sensações e a artes da música e pintura.  Estimular a imaginação 

e a concentração.  Desenvolver motricidade fina.   

  

Atividade:   

A proposta da atividade consiste em produzir uma história em quadrinhos, 

preenchendo os quadros abaixo com os desenhos referentes à história e 

gravando um vídeo relatando-a. Guilherme deve escolher uma música para 

servir de trilha sonora da história observando as sensações envolvidas na 

história e na música escolhida (escolher a música de acordo com a emoção da 

história).  
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Passo 1 – Construir os desenhos  

Passo 2 – Escolher a trilha sonora para a história  

Passo 3 – Gravar o vídeo relatando a história construída.  

Data que a família deve responder a tarefa: 02/09/2020 
RESPOSTA: 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: Guilherme Cavalheiro Santos 
Data Nascimento: 10/04/2009 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Fgª Monique Fernanda Hess 

Data  

03/08 - 07/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 

planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 

atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a 

nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 

das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada 

usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de 

março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 

ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem 

a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 

manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 

chamadas quando necessário. 

13/08/2020 Nessa data a equipe utilizou os vídeos da fundação para fazer um teste da 

nova plataforma de atividades.  

VIDEO :TEATRO 

Educadora de Artes Maristela I.Kolaga 

 

Objetivos: Promover a socialização e a interação. Buscar a participação, o 

estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem oral e corporal. 

  

 

Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de papelão, 

som e luz. 

  

Etapas: Escolha do tema, 

            Compor os personagens,  

            Confeccionar o cenário, roupas, som e luz, 

            Ensaios 

            Apresentação online. 

 

RESPOSTA: Família realizou a atividade. 

 

19/08/2020 Nessa data o usuário recebeu uma atividade da educadora de artes, para ser 

realizada em casa.  

NOITE TEMÁTICA (Vídeo Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga) 
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Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para os 

participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação social. 

Realizar brincadeira de papéis sociais. 

 

Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a família. Use 

a criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, artistas, noite 

italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para incrementar a idéia, você 

pode preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, sanduiche, comida típica) e 

escolher filmes, músicas ou danças de acordo com o tema escolhido. 

RESPOSTA: Pendente. 

 

20/08/2020 Objetivo: Realizar avalição da fluência na fala, para identificar o grau de 

gagueira que Guilherme vem apresentando; avaliar aspectos de motricidade 

orofacial (tônus muscular).  

Estratégia para gagueira: Conversa espontânea.  

Estratégia para motricidade orofacial: Aplicação do protocolo MBGR.  

 

Resultado da consulta: Apresenta gagueira esporádica em momentos de mais 

tensão e em assuntos que Guilherme não domina, com pausas longas na fala e 

repetição da última sílaba no final de frases.  

Em relação a motricidade orofacial Guilherme apresenta alterações leves de 

hipotonia muscular facial, com mastigação unilateral e respiração mista. O 

usuário apresenta bom prognóstico para alta da fonoaudiologia após o alcance 

dos objetivos para gagueira.  

ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

26/08/2020 Nessa data o usuário recebeu uma atividade da educadora de artes, para ser 

realizada em casa. 

Sessão de Cinema em Casa 

Assistir um filme todos juntos, em família. De preferência à noite, para ficar 

mais escurinho e criar um clima de cinema ou, se for durante o dia vocês podem 

escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. 

Pode-se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa escolha um filme de sua 

preferência por vez, a cada dia, agradando assim a todos.  

Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir pipoca de acordo 

com os gostos pessoais. 

Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do término do filme fazer uma 

roda de conversa.  

Cada um poderá expor a leitura e a mensagem deste filme. E se o final fosse 

diferente? Quais os sentimentos que transmitiu? Etc... 

RESPOSTA: Pendente. 

 

27/08/2020 Atendimento via plataforma.  

Meu perfil!  

Objetivo: Estabelecer vínculo terapêutico; Estabelecer objetivos da terapia 

musical; Estabelecer objetivos terapêuticos da fonoaudiologia; Avaliar a 

narrativa;  

 

Atividade: Por meio de vídeo, Guilherme deverá responder perguntas simples 

relacionadas a sua vida.   
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Não é necessário escrever as respostas, basta gravar.   

Essa tarefa também irá ajudar os terapeutas com objetivos futuros, podendo 

auxiliar no tratamento da gagueira (leve) que Guilherme vem apresentando.   

  

Perguntas:  

· Seu nome completo.  

· Idade.  

· Nome da sua escola.  

· O que mais gosta de fazer sozinho para se distrair?  

· O filme que você mais gostou de assistir.  

· Uma comida que você não gosta.  

· Você já viajou? Se sim, qual o lugar que você mais gostou?  

· Qual o estilo musical que você mais escuta?  

· Qual sua música favorita?  

· Com o que você pretende trabalhar no futuro?  

· Qual sua maior qualidade?  

· Qual o seu maior defeito?  

· Diga o que você deseja alcançar nos atendimentos da AMA Litoral? 

RESPOSTA: 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: Gabriel Fernandes Prim  
Data Nascimento: 08/05/2016 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Fgª Monique Fernanda Hess 

Data  

03/08 - 07/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 

planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 

atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a 

nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 

das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada 

usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de 

março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 

ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem 

a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 

manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 

chamadas quando necessário. 

13/08/2020 No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho do 

seu nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome 

próprio, desenvolver coordenação motora fina e Visuomotora, imaginação e 

atenção sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi 

necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para 

colorir. 

RESPOSTA: Família realizou a atividade.  

 

19/08/2020 Nessa data foi enviado para casa uma atividade da psicopedagoga, via 

plataforma.  

Título: Conhecendo as vogais.  

Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 

Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 

Estimular coordenação motora fina e viso motora; 

Desenvolver atenção compartilhada.  

Materiais: computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e 

canetinha. 

Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o 

registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 

movimento dos dedos, conforme comando da música. 

RESPOSTA: Família realizou a atividade. 

 

20/08/2020 Atendimento via plataforma. 
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Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os dias 

10 a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via plataforma para 

auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 

RESPOSTA: Em execução. 

 

26/08/2020  Atividade enviada pela psicopedagoga da instituição 

ATIVIDADE: Refletindo as vogais na parede. 

OBJETIVO: Conhecer as vogais; Desenvolver coordenação motora ampla; 

Estimular percepção de lateralidade; Estimular coordenação olho mão.  

Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 

MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico; fita durex larga; Caneta permanente ou 

canetinha preta. 

DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso com 

rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha, após a 

confecção utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para refletir 

as vogais na parede. Importante que o adulto esteja mediando a execução da 

atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, incentivando que a 

criança olhe e faça o traçado das letras na parede, sempre respeitando a 

individualidade de cada aprendente. 

Aguardamos o retorno de vocês através de vídeos, fotos ou relatos.  

Esse momento é de grande aprendizado, pois a criança aprenderá brincando 

RESPOSTA: Família realizou a atividade. 

 

Objetivos Estabelecer vínculo terapêutico. 

Avaliar aspectos fonoaudiológicos. 
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Relatório Mensal 

Usuário: Eliezer Chaves Paes Landim Serapião 
Data Nascimento: 23/06/2016 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Fgª Monique Fernanda Hess 

Data  

03/08 - 07/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 

planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 

atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso 

a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 

respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela 

para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa 

desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é 

para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 

organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não 

foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações 

de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

14/08/2020 No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho 

do seu nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do 

nome próprio, desenvolver coordenação motora fina e Visuomotora, 

imaginação e atenção sustentada e compartilhada. Para realizar essa 

proposta foi necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, giz de 

cera ou lápis para colorir. 

RESPOSTA: Pendente. 

 

19/08/2020 Nessa data foi enviado para casa uma atividade da psicopedagoga, via 

plataforma.  

Título: Conhecendo as vogais.  

Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 

Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 

Estimular coordenação motora fina e viso motora; 

Desenvolver atenção compartilhada.  

Materiais: computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e 

canetinha. 

Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar 

o registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer 

o movimento dos dedos, conforme comando da música. 

RESPOSTA: Pendente. 

 

21/08/2020 Objetivo: Criança veio para o primeiro atendimento acompanhado da 

mãe, com o objetivo de orientações ao uso correto da máscara. 

Material/Estratégia: Utilizar Brinquedos e quebra-cabeça. Conversa com a 

mãe sobre a rotina da criança. 
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Resultado: Eliezer utiliza a máscara, porém abaixa o tempo todo do nariz, 

Criança teve boa interação com a terapeuta e com os brinquedos, 

compartilhando atenção e demonstrando compreensão do uso da 

máscara quando pontuado. Demonstrou-se menos agitado que o último 

atendimento na instituição. Mãe recebeu e aceitou orientações. 

 

ATENDIMENTO PRESENCIAL.  
 

26/08/2020 Atividade enviada pela psicopedagoga da instituição 

ATIVIDADE: Refletindo as vogais na parede. 

OBJETIVO: Conhecer as vogais; Desenvolver coordenação motora ampla; 

Estimular percepção de lateralidade; Estimular coordenação olho mão.  

Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 

MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico; fita durex larga; Caneta permanente 

ou canetinha preta. 

DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso 

com rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha, após 

a confecção utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para 

refletir as vogais na parede. Importante que o adulto esteja mediando a 

execução da atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, 

incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, 

sempre respeitando a individualidade de cada aprendente. 

Aguardamos o retorno de vocês através de vídeos, fotos ou relatos.  

Esse momento é de grande aprendizado, pois a criança aprenderá 

brincando.  

RESPOSTA: Pendente. 

 

28/08/2020 Atendimento via plataforma.  
Atividade enviada pela fonoaudióloga e psicóloga da instituição.  

Conhecendo as emoções 

Objetivo: Trabalhar a fala e linguagem, como também as habilidades 

socioemocionais.  

Material/Estratégia: Utilizar celular ou tablet para visualizar o Vídeo e 

Imagens enviadas anexo para a família pela plataforma. 

Descrição: Sentar-se com a criança em um momento exclusivo para ela, 

em que esteja somente ele e um adulto; Chamar a atenção dela para o 

vídeo enviado referente a música das emoções; Enquanto a criança escuta 

e assiste o vídeo, apontar para o desenho que estará no canto do vídeo, 

nomeando a emoção que aparecer (Feliz, triste, bobo, bravo); Após 

assistirem o vídeo apresentar para a criança as figuras envidas no final 

deste arquivo, incentivando que identifique e nomeie as emoções; 

RESPOSTA: 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: Agosto/2020 
Profissional: Fgª Monique Fernanda Hess 

 

Data  

03/08 - 07/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 

planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 

que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 

irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 

nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 

as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 

quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 

algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar 

o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 

orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

14/08/2020 Nessa data a equipe utilizou os vídeos da fundação para fazer um teste da nova 

plataforma de atividades.  

VIDEO :TEATRO 

Educadora de Artes Maristela I.Kolaga 

 

Objetivos: Promover a socialização e a interação. Buscar a participação, o estímulo, 

além do crescimento cultural e da linguagem oral e corporal. 

  

Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de papelão, som 

e luz. 

  

Etapas: Escolha do tema, 

            Compor os personagens,  

            Confeccionar o cenário, roupas, som e luz, 

            Ensaios 

            Apresentação online. 

 

RESPOSTA: Família realizou a atividade. 

 

19/08/2020 Nessa data o usuário recebeu uma atividade da educadora de artes, para ser 

realizada em casa.  

NOITE TEMÁTICA (Vídeo Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga) 

Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para os participantes. 

Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação social. Realizar 

brincadeira de papéis sociais. 
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Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a família. Use a 

criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, artistas, noite italiana, 

noite do cinema, noite árabe, etc... E para incrementar a ideia, você pode preparar 

pratos temáticos (pipoca, pizza, sanduiche, comida típica) e escolher filmes, 

músicas ou danças de acordo com o tema escolhido. 

RESPOSTA: Pendente. 

 

21/08/2020 Objetivo: avaliar aspectos fonoaudiológicos que podem ter se perdido no decorrer 

do isolamento social.  

 

Estratégia:  Foi realizado conversa espontânea e a tentativa do jogo “sete erros”.  

 

Resultado: Lucas estava com o comportamento alterado e sem motivos aparente. 

Durante a maior parte do atendimento se manteve parado, olhando para cima. Em 

outros momentos não lembrou o nome da terapeuta, parecendo fazer um esforço 

para falar. Diante disso não foi possível realizar o atendimento, sendo necessário 

remarcar o atendimento com o psiquiatra da AMA, para rever os comportamento 

e medicações.  

 

ATENDIMENTO PRESENCIAL.  

 

26/08/2020 Nessa data o usuário recebeu uma atividade da educadora de artes, para ser 

realizada em casa. 

Sessão de Cinema em Casa 

Assistir um filme todos juntos, em família. De preferência à noite, para ficar mais 

escurinho e criar um clima de cinema ou, se for durante o dia vocês podem 

escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. 

Pode-se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa escolha um filme de sua 

preferência por vez, a cada dia, agradando assim a todos.  

Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir pipoca de acordo 

com os gostos pessoais. 

Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do término do filme fazer uma roda 

de conversa.  

Cada um poderá expor a leitura e a mensagem deste filme. E se o final fosse 

diferente? Quais os sentimentos que transmitiu? Etc... 

RESPOSTA: Pendente. 

 

28/08/2020 Atendimento via plataforma.  

Atendimento realizado via vídeo chamada.  

Memórias e Fotos  
Objetivos – Adequar narrativa. Desenvolver/trabalhar memória (vivência, sonora, 

olfativa, etc). Trabalhar a propriocepção. Aumentar o vocabulário.   

 

Descrição – A proposta da atividade consiste em inicialmente resgatar junto com o 

Lucas, as memórias em família armazenadas em fotografias, após isso propor que 

criem novas memórias, realizando um passeio ou atividade e armazenando estas 

vivencias em fotos (podem ser reveladas ou anexadas no celular). Em outro 

momento resgatar essas memórias recentes e propor ao Lucas que narre as 
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experiências vivenciadas. Fica como sugestão inserir elementos sonoros (músicas 

durante o passeio ou atividade) e cheiros (se a atividade for cozinhar juntos, etc).   

  

Passo a passo:  

Passo 1 – Olhar as fotos e resgatar as histórias e memórias de família.  

Passo 2 – Escolher com o Vinicius uma atividade em família ou passeio e registrá-

lo em fotos. (Obs. Deixar o Lucas tirar algumas fotos, fotografar o ambiente e coisas 

que chamem sua atenção, e devem ser tiradas fotos dele para que se percebe 

inserido na construção da memória).  

Passo 3 - Após alguns dias rever as fotos e estimular que Lucas narre os 

acontecimentos.   

RESPOSTA: 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: Agosto/2020 
Profissional: Fgª Monique Fernanda Hess 

 

Data  

03/08 - 07/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 

planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 

que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 

irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 

nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 

as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 

quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 

algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar 

o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 

orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

14/08/2020 Nessa data a equipe utilizou os vídeos da fundação para fazer um teste da nova 

plataforma de atividades.  

VIDEO :TEATRO 

Educadora de Artes Maristela I.Kolaga 

 

Objetivos: Promover a socialização e a interação. Buscar a participação, o estímulo, 

além do crescimento cultural e da linguagem oral e corporal. 

  

Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de papelão, som 

e luz. 

  

Etapas: Escolha do tema, 

            Compor os personagens,  

            Confeccionar o cenário, roupas, som e luz, 

            Ensaios 

            Apresentação online. 

RESPOSTA: Pendente. 

 

19/08/2020 Nessa data o usuário recebeu uma atividade da educadora de artes, para ser 

realizada em casa.  

NOITE TEMÁTICA (Vídeo Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga) 

Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para os participantes. 

Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação social. Realizar 

brincadeira de papéis sociais. 

 

686 / 1118



 

Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a família. Use a 

criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, artistas, noite italiana, 

noite do cinema, noite árabe, etc... E para incrementar a ideia, você pode preparar 

pratos temáticos (pipoca, pizza, sanduiche, comida típica) e escolher filmes, 

músicas ou danças de acordo com o tema escolhido. 

RESPOSTA: Pendente. 

 

21/08/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL – não compareceu. 
 

26/08/2020 Nessa data o usuário recebeu uma atividade da educadora de artes, para ser 

realizada em casa. 

Sessão de Cinema em Casa 

Assistir um filme todos juntos, em família. De preferência à noite, para ficar mais 

escurinho e criar um clima de cinema ou, se for durante o dia vocês podem 

escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. 

Pode-se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa escolha um filme de sua 

preferência por vez, a cada dia, agradando assim a todos.  

Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir pipoca de acordo 

com os gostos pessoais. 

Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do término do filme fazer uma roda 

de conversa.  

Cada um poderá expor a leitura e a mensagem deste filme. E se o final fosse 

diferente? Quais os sentimentos que transmitiu? Etc... 

RESPOSTA: Pendente. 

 

28/08/2020 Atendimento via plataforma.   

Uso funcional do celular  
Objetivos: Aprimorar a funcionalidade no uso do celular, estimular a autonomia.   

 

Descrição da atividade: A proposta inicial consiste em ampliar a utilização e 

funcionalidade do celular nas suas atividades diárias. Além do ouvir música, já 

orientado na atividade anterior. Será proposto agora a utilização do despertador 

do celular para designar horários que irão lembra-lo das tarefas do dia a dia.   

 

1 – A família deve decidir em conjunto quais as tarefas de atividade diárias que 

Junior deve realizar (inicialmente escolher apenas uma ação e aumentar 

gradativamente).   

2 – Determinar o horário da tarefa e configurar o mesmo no celular para despertar.   

3 – Inicialmente, a família pode observar se Junior conseguirá automatizar as 

informações combinadas.   

4 – Caso Junior não consiga automatizar a tarefa (escutar o despertador e entender 

o motivo disso) a família deve mediar, até que o mesmo consiga fazer sozinho.   

 RESPOSTA: 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: Agosto/2020  
Profissional: Fgª Monique Fernanda Hess 

 

Data  

03/08 - 07/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 

planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 

que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 

irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 

nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 

as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 

quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 

algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de 

recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os 

atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 

necessário. 

14/08/2020 Nessa data a equipe utilizou os vídeos da fundação para fazer um teste da nova 

plataforma de atividades.  

VIDEO :TEATRO 

Educadora de Artes Maristela I.Kolaga 

 

Objetivos: Promover a socialização e a interação. Buscar a participação, o estímulo, 

além do crescimento cultural e da linguagem oral e corporal. 

  

Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de papelão, som 

e luz. 

  

Etapas: Escolha do tema, 

            Compor os personagens,  

            Confeccionar o cenário, roupas, som e luz, 

            Ensaios 

            Apresentação online. 

 

RESPOSTA: Família realizou a atividade. 

 

19/08/2020 Nessa data o usuário recebeu uma atividade da educadora de artes, para ser 

realizada em casa.  

NOITE TEMÁTICA (Vídeo Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga) 
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Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para os participantes. 

Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação social. Realizar 

brincadeira de papéis sociais. 

 

Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a família. Use a 

criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, artistas, noite italiana, 

noite do cinema, noite árabe, etc... E para incrementar a idéia, você pode preparar 

pratos temáticos (pipoca, pizza, sanduiche, comida típica) e escolher filmes, 

músicas ou danças de acordo com o tema escolhido. 

RESPOSTA: Família realizou a atividade. 

 

21/08/2020 Atendimento via plataforma.  

Objetivos: Estimulação da memória, percepção sonora. Materiais: Reprodutor de 

áudio, figuras.  

Descrição: Neste exercício a proposta é que o paciente memorize uma sequência 

de sons. No exemplo abaixo os sons utilizados serão de instrumentos musicais 

(guitarra, piano, bateria, violino, pau-de-chuva), mas podem ser organizadas 

sequencias de outros sons. Haverão três sequencias diferentes (3 áudios em MP3), 

e o paciente deve ouvir a sequência e após isso, colocar as figuras na ordem que 

foram tocadas. O mesmo pode ser feito com áudios e figuras de animais, caso 

Vinicius demonstre mais interesse, os objetivos ainda serão os mesmos.  

Passo 1 – Se possível imprimir as figuras e recortá-las em cartões, apresenta-las ao 

Vini e discutir a respeito do instrumento apresentado. O mediador pode buscar 

vídeos do instrumento caso necessário.  

Passo 2 – Reproduzir o primeiro áudio sem que o paciente tenha os cartões. Ajudá-

lo a memorizar a sequência dos sons.  

Passo 3 – Entregar os cartões para o paciente e solicitar e os coloque na ordem em 

que foram tocados no áudio apreciado.  

 

Sequência dos áudios com instrumentos: 
Audio 1: Guitarra – Bateria – Pau-de-chuva – Piano – Violino  

Audio 2: Piano – Pau-de-chuva – Violino – Guitarra – Bateria  

Audio 3: Violino – Piano – Guitarra – Pau-de-chuva - Bateria  

 

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 

RESPOSTA: Pendente. 
 

26/08/2020 Nessa data o usuário recebeu uma atividade da educadora de artes, para ser 

realizada em casa. 

Sessão de Cinema em Casa 

Assistir um filme todos juntos, em família. De preferência à noite, para ficar mais 

escurinho e criar um clima de cinema ou, se for durante o dia vocês podem 

escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. 

Pode-se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa escolha um filme de sua 

preferência por vez, a cada dia, agradando assim a todos.  

Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir pipoca de acordo 

com os gostos pessoais. 
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Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do término do filme fazer uma roda 

de conversa.  

Cada um poderá expor a leitura e a mensagem deste filme. E se o final fosse 

diferente? Quais os sentimentos que transmitiu? Etc... 

RESPOSTA: Pendente. 
 

28/08/2020 Atendimento via plataforma.  

Objetivos: Estimulação da memória, percepção sonora. Materiais: Reprodutor de 

áudio, figuras.  

Descrição: Neste exercício a proposta é que o paciente memorize uma sequência 

de sons. No exemplo abaixo os sons utilizados serão de instrumentos musicais 

(guitarra, piano, bateria, violino, pau-de-chuva), mas podem ser organizadas 

sequencias de outros sons. Haverão três sequencias diferentes (3 áudios em MP3), 

e o paciente deve ouvir a sequência e após isso, colocar as figuras na ordem que 

foram tocadas. O mesmo pode ser feito com áudios e figuras de animais, caso 

Vinicius demonstre mais interesse, os objetivos ainda serão os mesmos.  

Passo 1 – Se possível imprimir as figuras e recortá-las em cartões, apresenta-las ao 

Vini e discutir a respeito do instrumento apresentado. O mediador pode buscar 

vídeos do instrumento caso necessário.  

Passo 2 – Reproduzir o primeiro áudio sem que o paciente tenha os cartões. Ajudá-

lo a memorizar a sequência dos sons.  

Passo 3 – Entregar os cartões para o paciente e solicitar e os coloque na ordem em 

que foram tocados no áudio apreciado.  

 

Sequência dos áudios com instrumentos: 
Audio 1: Guitarra – Bateria – Pau-de-chuva – Piano – Violino  

Audio 2: Piano – Pau-de-chuva – Violino – Guitarra – Bateria  

Audio 3: Violino – Piano – Guitarra – Pau-de-chuva - Bateria  

 

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 

RESPOSTA: 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  

03/08 - 07/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 

planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 

que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 

irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 

nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 

as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 

quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 

algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de 

recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os 

atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 

necessário. 

14/08/2020 No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho do seu 

nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome próprio, 

desenvolver coordenação motora fina e Visuomotora, imaginação e atenção 

sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi necessário utilizar 

como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir. 

RESPOSTA: Pendente. 

 

19/08/2020 Nessa data foi enviado para casa uma atividade da psicopedagoga, via plataforma.  

Título: Conhecendo as vogais.  

Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 

Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 

Estimular coordenação motora fina e viso motora; 

Desenvolver atenção compartilhada.  

Materiais: computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha. 

Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o registro 

das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o movimento dos 

dedos, conforme comando da música. 

RESPOSTA: Pendente. 

 

26/08/2020 Atividade enviada pela psicopedagoga da instituição 

ATIVIDADE: Refletindo as vogais na parede. 

OBJETIVO: Conhecer as vogais; Desenvolver coordenação motora ampla; Estimular 

percepção de lateralidade; Estimular coordenação olho mão.  Desenvolver atenção 

compartilhada e sustentada. 
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MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico; fita durex larga; Caneta permanente ou 

canetinha preta. 

DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso com 

rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha, após a confecção 

utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para refletir as vogais na 

parede. Importante que o adulto esteja mediando a execução da atividade, 

reforçando verbalmente o nome das vogais, incentivando que a criança olhe e faça 

o traçado das letras na parede, sempre respeitando a individualidade de cada 

aprendente. 

Aguardamos o retorno de vocês através de vídeos, fotos ou relatos.  

Esse momento é de grande aprendizado, pois a criança aprenderá brincando 

RESPOSTA: Pendente. 

 

Objetivos 

 

 

Avaliar aspectos fonoaudiológicos;  
Adequar linguagem oral;  
Aumentar vocabulário;  
Desenvolver intenção comunicativa;  
Diminuir ecolalia;  
Aumentar tom de voz (fala sussurrada);  
Adequar respiração nasal;  
Estimular vedamento labial;  
Adequar posição da língua em repouso;  
Aumentar tônus muscular facial; 
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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 – AGOSTO/2020 

 

Psicóloga Rafaela Costa José 

 

 
Usuário: Lorenzo Stein 
Data Nascimento:  27/08/2012 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa José 
 

 

Data   

03/08/2020 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a 
nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 
das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada 
usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de 
março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais 
que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e 
terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso 
a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando 
vídeo chamadas quando necessário. 
 

10/08/2020 Neste dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho 

do seu nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome 
próprio, desenvolver coordenação motora fina e Visuo motora, imaginação e 
atenção sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi 
necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para 
colorir. 
RESPOSTA: PENDENTE. 
 

17/08/2020 Objetivo: Reestabelecimento de vínculo terapêutico, avaliar situação 
psicológica da criança, estimular atenção/concentração e atenção 
compartilhada.  
Material: Jogo do interesse de Lorenzo “O que está faltando?” 
Resultado: Lorenzo manteve-se tranquilo durante todo o atendimento, 
levantou-se para correr somente em um momento, mas quando pontuado 
sobre o comportamento, logo voltou e retornou ao jogo. Manteve boa 
concentração e atenção, falou bastante com a terapeuta, respondendo a 
todas as perguntas (com palavras isoladas), fez bastante ecolalia e achou 
muito engraçada a terapeuta com a máscara de plástico, sorrindo muito 
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quando olhava. Realizou muito contato ocular (diante o uso da máscara de 
plástico da terapeuta). 
RESPOSTA: PENDENTE. 
 

19/08/2020 Atividade enviada para casa: Conhecendo as vogais.  
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; promover momento de 
aprendizado entre família e usuário; estimular coordenação motora fina e 
viso motora; desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: Computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e 
canetinha. 
Descrição: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o registro 
das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o movimento 
dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: PENDENTE. 
 

24/08/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: HORA DO BANHO 

Objetivo: Desenvolver Autonomia/independência e autopercepção.  

Estratégia: Continuar propondo momentos dentro da rotina do Lorenzo que 

o faça pensar e resolver o problema. A proposta é que Lorenzo realize a 

escolha da roupa de acordo com a temperatura atual e vista-se sozinho, 

somente com auxílio do responsável. 

Descrição: Separar duas mudas de roupas: uma com peças para usar em dias 

mais quentes e outra com peças para usar em dias mais frios; Após o banho, 

mostrar as peças para Lorenzo estimulando que ele faça a escolha; 

Realizando perguntas: “Hoje está frio ou está calor?” “Qual roupa usamos 

quando está frio?” “As mangas da blusa precisam ser compridas ou curtas?” 

“Usamos calça ou shorts?” Após a escolha, dar uma das peças ao Lorenzo 

incentivando que ele vista-se sozinho, somente através de comandos e 

auxílio do responsável; 

RESPOSTA: PENDENTE. 

 

26/08/2020 Atividade enviada pra casa: 
Atividade: Refletindo as vogais na parede.  
Objetivo: Conhecer as vogais; desenvolver coordenação motora ampla; 
estimular percepção de lateralidade; estimular coordenação olho mão. 
Desenvolver atenção compartilhada e sustentada.  
Materiais: Rolo de papel Higiênico; fita durex larga; caneta permanente ou 
canetinha preta.  
Descrição: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso com rolinho 

de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha, após a confecção 

utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para refletir as vogais 

na parede. Importante que o adulto esteja mediando a execução da 

atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, incentivando que a 

criança olhe e faça o traçado das letras na parede, sempre respeitando a 

individualidade de cada aprendente. 

RESPOSTA: PENDENTE. 

31/08/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL – não compareceu. 
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Objetivo 
Terapêutico 

 

Incentivar a interação com o outro. Estimular o contato visual. 
Trabalhar a atenção compartilhada. Incentivar o brincar e a 
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: Willian Rodrigues Domingues Sanabria 
Data Nascimento: 26/07/2013 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa José 
 

 

Data   

03/08/2020 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a 
nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 
das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada 
usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de 
março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais 
que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e 
terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso 
a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando 
vídeo chamadas quando necessário. 

10/08/2020 Neste dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho 

do seu nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome 
próprio, desenvolver coordenação motora fina e Visuo motora, imaginação e 
atenção sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi 
necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para 
colorir. 
RESPOSTA: FAMÍLIA REALIZOU A ATIVIDADE. 

17/08/2020 Objetivo: Reestabelecimento de vínculo terapêutico, avaliar situação 
psicológica e comportamento da criança, estimular atenção/concentração. 
Solicitar que a criança escolha a atividade a ser realizando, enfatizando que é 
um jogo e não brinquedo. 
Resultado: Willian chegou a sala de atendimento solicitando brincar com os 
legos do jurassic park, foi feito um acordo entre ele e a terapeuta que ele 
deveria escolher um jogo e em seguida do término do jogo, eles poderiam 
brincar com os legos, William concordou. Ele escolheu o senhor batata para 
jogarem, Precisou ser pontuado sobre o jogo em diversos momentos para 
fazer corretamente, em alguns momentos queria colocar as peças no lugar 
errado propositalmente, foi pontuado e relembrado sobre o acordo de 
brincar com os legos depois, quando feito esse apontamento ele retornava a 
jogar corretamente. Ao fim do atendimento recebeu o brinquedo em troca, 
sendo lembrado do acordo. Na brincadeira não manteve interação. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

19/08/2020 Atividade enviada para casa: Conhecendo as vogais.  
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Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; promover momento de 
aprendizado entre família e usuário; estimular coordenação motora fina e 
viso motora; Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: Computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e 
canetinha. 
Descrição: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o registro 
das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o movimento 
dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: PENDENTE. 
 

24/08/2020 Atividade para casa: 
Objetivo: Habilidades sociais e autopercepção. 
Estratégia: Realizar a atividade, intercalando entre uma vez do adulto, uma 
vez de Willian, como também há a possibilidade de incluir os irmãos na 
brincadeira. 
Descrição: A brincadeira deve ser realizada entre a criança e um adulto; 
Explicar para Willian que irão brincar de “O mestre manda”, onde um de cada 

vez vai dar ordens ao outro e ele vai precisar executar; Falar “o mestre 
mandou...” e solicitar as “coisas preferidas dele” como exemplo: ... Buscar no 

seu quarto o seu brinquedo preferido; ... Buscar sua camiseta de verão 
preferida... Cantar sua música preferida;... Busque ou desenhe o instrumento 
que você mais gosta de tocar; ... Buscar sua roupa de inverno preferida;... 
Imitar o animal que você mais gosta;... Buscar seu boneco preferido;... Me dar 
o carinho que você mais gosta de receber (beijo, abraço, cafuné);... Encontrar 
a foto da família que você mais gosta; 
RESPOSTA: PENDENTE. 
 

26/08/2020 Atividade enviada pra casa: 
Atividade: Refletindo as vogais na parede.  
Objetivo: Conhecer as vogais; desenvolver coordenação motora ampla; 
estimular percepção de lateralidade; estimular coordenação olho mão. 
Desenvolver atenção compartilhada e sustentada.  
Materiais: Rolo de papel Higiênico; fita durex larga; caneta permanente ou 
canetinha preta.  
Descrição: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso com rolinho 
de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha, após a confecção 
utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para refletir as 
vogais na parede. Importante que o adulto esteja mediando a execução da 
atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, incentivando que a 
criança olhe e faça o traçado das letras na parede, sempre respeitando a 
individualidade de cada aprendente. 
RESPOSTA: PENDENTE. 
 

31/08/2020 Objetivo: Trabalhar a flexibilidade e adequação comportamental. 
Aumentar foco de atenção, contato visual e interação. 
Material/Estratégia: Utilizar do jogo “sequencia lógica” estimulando uma 

conversa e contação de história com interação, colocando-o nas situações. 
Após a realização do jogo poderá realizar a escolha de um brinquedo.  
Resultado: Willian resistiu um pouco ao jogo no inicio do jogo, porém 
aceitou após negociação, compreendendo aceitação de regras e limites e 
adequando seu comportamento. Realizou o jogo com compreensão e uma 
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conversa funcional, adequando a fatos de sua vida. Manteve boa 
interação e relacionamento afetivo com a terapeuta. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

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: Agosto/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa jose 
 

 

Data   

03/08/2020 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso 
a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela 
para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa 
desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 
auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não 
foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações 
de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

10/08/2020 OBJETIVOS: Identificar as partes do corpo humano; Desenvolver 
autonomia: Desenvolver a coordenação motora ampla. 
MATERIAL/ESTRATÉGIAS:  Notebook ou celular para acessar o link da 
música. Caixa de ovo, tinta guache preta, pincel, canudo flexível e cola 
quente ou cola resistente. 
DESENVOLVIMENTO: Iremos construir a nossa formiguinha e junto com ela 
dançar a música "Fui no Mercado". 
RESPOSTA: FAMÍLIA REALIZOU A ATIVIDADE. 
 

17/08/2020 Objetivo: Avaliar a situação comportamental e emocional da criança, 
trabalhar atenção e concentração, como também autocontrole.  
Material: Utilizar do jogo Imagem e ação. 
Resultado: Benjamin chegou ao atendimento bastante agitado, mas 
conseguiu permanecer sentado a maior parte do tempo. Realizou o jogo 
corretamente, querendo passar na frente da terapeuta em alguns 
momentos, mas quando pontuado sobre, retornava a sua posição, relatou 
em um momento “As vezes eu não tenho paciência” demonstrando 

desenvolver autopercepção, foi pontuado para ficar sentado corretamente 
na cadeira para começar a ter paciência. Fez os desenhos do jogo para 
adivinhação corretamente, e em alguns momentos realizou mimicas para 
que a terapeuta adivinhasse. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

19/08/2020 Atividade: Projetando a dona aranha. 
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Objetivos: desenvolver habilidades artísticas, desenvolver a coordenação 
motora fina, criatividade, imaginação; promover a interação; explorar e 
reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
 Material: Um rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, canetinha, uma 
lanterna (pode ser a lanterna do celular) e um ambiente bem escuro. 
Descrição: primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma das 
partes abertas com a fita larga adesiva e em seguida desenhar com a 
canetinha a dona aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, 
deixar bem escurinho, acessar a música da dona aranha que está no link 
enviado junto, e agora utilizaremos a lanterna para projetar a dona aranha 
na parede e agora é só se divertir com a música e a dona aranha. 
RESPOSTA: FAMÍLIA REALIZOU A ATIVIDADE. 
 

24/08/2020 Atividade para casa:  
Atividade – PENSE ANTES DE FALAR 
Objetivo – Trabalhar atenção e concentração 
Material/Estratégia – Quadro de figuras “Pense antes de falar” 
Descrição: Explicar para a criança: “Vamos fazer um jogo, eu vou apontando 
para as figuras e você fala o nome de cada uma que eu mostrar, mas quando 
aparecer a ESTRELA você não pode falar NADA e deverá aguardar a próxima”; 

Vá apontando para as figuras e quando aparecer a estrela e a criança falar, 
lembre ela de que não pode falar “ESTRELA”. Permita que seja um momento 

divertido, e que ao final ela faça com você também. 
RESPOSTA: FAMÍLIA REALIZOU A ATIVIDADE. 
 

26/08/2020 Atividade enviada pra casa: 
Atividade: Refletindo as vogais na parede.  
Objetivo: Conhecer as vogais; desenvolver coordenação motora ampla; 
estimular percepção de lateralidade; estimular coordenação olho mão. 
Desenvolver atenção compartilhada e sustentada.  
Materiais: Rolo de papel Higiênico; fita durex larga; caneta permanente 
ou canetinha preta.  
Descrição: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso com rolinho 

de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha, após a confecção 

utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para refletir as 

vogais na parede. Importante que o adulto esteja mediando a execução da 

atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, incentivando que a 

criança olhe e faça o traçado das letras na parede, sempre respeitando a 

individualidade de cada aprendente. 

RESPOSTA: PENDENTE. 

 

31/08/2020 Proposta: Trabalhar foco, atenção e concentração, como também o 
autocontrole. 
Materiais/Estratégias: Utilizar do jogo tenha modos, trabalhando o tempo de 
espera, se colocando no seu lugar no mundo. 
Resultado: Benjamin demonstrou-se muito agitado durante o atendimento, 
porém esteve concentrado durante o jogo. Relatou fatos de sua vida e 
compreendeu o jogo conforme esperado. Teve que ser pontuado sobre o 
tom de voz muito alto e sua ansiedade, pontuando sobre o autocontrole.  
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
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Objetivo 
Terapêutico 

 

Trabalhar foco de atenção e concentração. Trabalhar a ansiedade e 
autocontrole. Trabalhar compreensão de início meio e fim. Estimular 
o brincar.   
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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: Agosto/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

03/08/2020 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso 
a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela 
para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa 
desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 
auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não 
foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações 
de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 
 

10/08/2020 Neste dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do 
“bichinho do seu nome”, com o objetivo de estimularmos o 

reconhecimento do nome próprio, desenvolver coordenação motora fina e 
Visuo motora, imaginação e atenção sustentada e compartilhada. Para 
realizar essa proposta foi necessário utilizar como recurso, folhas A4, 
tesoura, giz de cera ou lápis para colorir.  
RESPOSTA: REALIZOU A ATIVIDADE. 
 

17/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os 
dias 10 a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via 
plataforma para auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: FAMÍLIA REALIZOU A ATIVIDADE. 
 

19/08/2020 Atividade enviada para casa: Conhecendo as vogais.  
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; promover momento de 
aprendizado entre família e usuário; estimular coordenação motora fina e 
viso motora; Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: Computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e 
canetinha. 
Descrição: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o registro 
das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: FAMÍLIA REALIZOU A ATIVIDADE. 
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24/08/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL – não compareceu. 
 

26/08/2020 Atividade enviada pra casa: 
Atividade: Refletindo as vogais na parede.  
Objetivo: Conhecer as vogais; desenvolver coordenação motora ampla; 
estimular percepção de lateralidade; estimular coordenação olho mão. 
Desenvolver atenção compartilhada e sustentada.  
Materiais: Rolo de papel Higiênico; fita durex larga; caneta permanente 
ou canetinha preta.  
Descrição: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso com rolinho 
de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha, após a confecção 
utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para refletir as 
vogais na parede. Importante que o adulto esteja mediando a execução 
da atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, incentivando 
que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, sempre 
respeitando a individualidade de cada aprendente. 
RESPOSTA: FAMÍLIA REALIZOU A ATIVIDADE. 
 

31/08/2020 Atividade enviada para casa: 
Conhecendo as emoções 
Objetivo – Trabalhar a fala e linguagem, como também as habilidades 
socioemocionais.  
Material/Estratégia: Utilizar celular ou tablet para visualizar o Vídeo e 
Imagens enviadas anexo para a família pela plataforma. 
Descrição: Sentar-se com a criança em um momento exclusivo para ela, em 
que esteja somente ele e um adulto; Chamar a atenção dela para o vídeo 
enviado referente a música das emoções; Enquanto a criança escuta e 
assiste o vídeo, apontar para o desenho que estará no canto do vídeo, 
nomeando a emoção que aparecer (Feliz, triste, bobo, bravo); Após 
assistirem o vídeo apresentar para a criança as figuras envidas no final 
deste arquivo, incentivando que identifique e nomeie as emoções; 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA. 
 

Objetivos 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: Gabriel Luiz Pereira Andrade 
Data Nascimento: 21/02/2015 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa José 
 

 
 

Data   

03/08/2020 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso 
a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela 
para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa 
desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 
auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não 
foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações 
de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

10/08/2020 Neste dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do 
“bichinho do seu nome”, com o objetivo de estimularmos o 

reconhecimento do nome próprio, desenvolver coordenação motora fina e 
Visuo motora, imaginação e atenção sustentada e compartilhada. Para 
realizar essa proposta foi necessário utilizar como recurso, folhas A4, 
tesoura, giz de cera ou lápis para colorir. 
RESPOSTA: FAMÍLIA REALIZOU A ATIVIDADE. 
 

17/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os 
dias 10 a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via 
plataforma para auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: EM EXECUÇÃO. 
 

19/08/2020 Atividade enviada para casa: Conhecendo as vogais.  
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; promover momento de 
aprendizado entre família e usuário; estimular coordenação motora fina e 
viso motora; Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: Computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e 
canetinha. 
Descrição: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o registro 
das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos, conforme comando da música. 
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RESPOSTA: PENDENTE. 
 

24/08/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL – não compareceu. 
 

26/08/2020 Atividade enviada pra casa: 
Atividade: Refletindo as vogais na parede.  
Objetivo: Conhecer as vogais; desenvolver coordenação motora ampla; 
estimular percepção de lateralidade; estimular coordenação olho mão. 
Desenvolver atenção compartilhada e sustentada.  
Materiais: Rolo de papel Higiênico; fita durex larga; caneta permanente 
ou canetinha preta.  
Descrição: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso com rolinho 
de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha, após a confecção 
utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para refletir as 
vogais na parede. Importante que o adulto esteja mediando a execução 
da atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, incentivando 
que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, sempre 
respeitando a individualidade de cada aprendente. 
RESPOSTA: PENDENTE. 
 

31/08/2020 Atividade enviada para casa: 
Conhecendo as emoções 
Objetivo – Trabalhar a fala e linguagem, como também as habilidades 
socioemocionais.  
Material/Estratégia: Utilizar celular ou tablet para visualizar o Vídeo e 
Imagens enviadas anexo para a família pela plataforma. 
Descrição: Sentar-se com a criança em um momento exclusivo para ela, em 
que esteja somente ele e um adulto; Chamar a atenção dela para o vídeo 
enviado referente a música das emoções; Enquanto a criança escuta e 
assiste o vídeo, apontar para o desenho que estará no canto do vídeo, 
nomeando a emoção que aparecer (Feliz, triste, bobo, bravo); Após 
assistirem o vídeo apresentar para a criança as figuras envidas no final 
deste arquivo, incentivando que identifique e nomeie as emoções; 
RESPOSTA: 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: Pedro Yohan Biscaia 
Data Nascimento: 24/11/2014 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

03/08/2020 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso 
a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela 
para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa 
desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 
auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não 
foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações 
de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

10/08/2020 OBJETIVOS: Identificar as partes do corpo humano; Desenvolver 
autonomia: Desenvolver a coordenação motora ampla. 
MATERIAL/ESTRATÉGIAS:  Notebook ou celular para acessar o link da 
música. Caixa de ovo, tinta guache preta, pincel, canudo flexível e cola 
quente ou cola resistente. 
DESENVOLVIMENTO: Iremos construir a nossa formiguinha e junto com ela 
dançar a música "Fui no Mercado". 
RESPOSTA: PENDENTE. 
 

17/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os 
dias 10 a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via 
plataforma para auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: EM EXECUÇÃO. 
 

19/08/2020 Atividade: Projetando a dona aranha. 
Objetivos: desenvolver habilidades artísticas, desenvolver a coordenação 
motora fina, criatividade, imaginação; promover a interação; explorar e 
reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
 Material: Um rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, canetinha, uma 
lanterna (pode ser a lanterna do celular) e um ambiente bem escuro. 
Descrição: primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma das 
partes abertas com a fita larga adesiva e em seguida desenhar com a 
canetinha a dona aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, 
deixar bem escurinho, acessar a música da dona aranha que está no link 
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enviado junto, e agora utilizaremos a lanterna para projetar a dona aranha 
na parede e agora é só se divertir com a música e a dona aranha. 
RESPOSTA: PENDENTE. 
 

24/08/2020 Proposta: Estabelecimento de vínculo terapêutico; Avaliação dos processos 
psicológicos, emocionais, comportamentais e cognitivos da criança;  
Material/Estratégia: Conversa sobre a rotina e como foram os 
atendimentos anteriores; Jogo de quebra-cabeça dos três porquinhos, 
solicitar que a criança conte a história dos três porquinhos, auxiliando-a. 
Resultado: Pedro ao passar pela sala da terapeuta viu o brinquedo do 
senhor batata, solicitou aos outros terapeutas o brinquedo, sendo 
orientado que poderia ve-lo no atendimento de psicologia. Ao chegar na 
sala (último atendimento) solicitou o Sr. Batata, foi realizado acordo entre a 
criança e a terapeuta, que ele poderia brincar com o Sr. Batata e depois 
fariam um jogo, Pedro concordou e cumpriu o acordo. Manteve uma 
conversa coerente, relatando sobre os atendimentos anteriores, 
respondendo corretamente as perguntas, adequado para sua idade. 
Apresentou-se bastante ansioso, não conseguindo manter a calma no 
momento de contar fatos e a história. Demonstrou coerência na sua fala, 
como também criatividade e imaginação de acordo. Realizou trocas e 
flexibilidade.  
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

26/08/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Música e construção do jacaré 
Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora fina; 
criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer 
diferentes movimentos gestuais. Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, 
tinta guache verde e vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. 
Atividade: junto com o vídeo da atividade foi enviado um passo a passo 
de como confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos a música: 
“o jacaré foi passear lá na lagoa”. 
RESPOSTA: PENDENTE. 
 

31/08/2020 Atividade enviada para casa: 
Conhecendo as emoções 
Objetivo – Trabalhar a fala e linguagem, como também as habilidades 
socioemocionais.  
Material/Estratégia: Utilizar celular ou tablet para visualizar o Vídeo e 
Imagens enviadas anexo para a família pela plataforma. 
Descrição: Sentar-se com a criança em um momento exclusivo para ela, em 
que esteja somente ele e um adulto; Chamar a atenção dela para o vídeo 
enviado referente a música das emoções; Enquanto a criança escuta e 
assiste o vídeo, apontar para o desenho que estará no canto do vídeo, 
nomeando a emoção que aparecer (Feliz, triste, bobo, bravo); Após 
assistirem o vídeo apresentar para a criança as figuras envidas no final 
deste arquivo, incentivando que identifique e nomeie as emoções; 
RESPOSTA: 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: Isabella Couto 
Data Nascimento: 16/01/2008 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa José 
 

 
 

Data   

03/08/2020 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso 
a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela 
para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa 
desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 
auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não 
foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações 
de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

10/08/2020 Neste dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do 
“bichinho do seu nome”, com o objetivo de estimularmos o 

reconhecimento do nome próprio, desenvolver coordenação motora fina e 
Visuo motora, imaginação e atenção sustentada e compartilhada. Para 
realizar essa proposta foi necessário utilizar como recurso, folhas A4, 
tesoura, giz de cera ou lápis para colorir. 
RESPOSTA: FAMÍLIA REALIZOU A ATIVIDADE. 
 

17/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os 
dias 10 a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via 
plataforma para auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: EM EXECUÇÃO. 
 

19/08/2020 Atividade enviada para casa: Conhecendo as vogais.  
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; promover momento de 
aprendizado entre família e usuário; estimular coordenação motora fina e 
viso motora; desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: Computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e 
canetinha. 
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Descrição: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o registro 
das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: FAMÍLIA REALIZOU A ATIVIDADE. 
 

24/08/2020 Objetivo: Reestabelecimento de vínculo terapêutico, reavaliar questões 
psicológicas, emocionais, comportamentais e cognitivas apresentadas pela 
criança. Trabalhando estimulando imaginação e criatividade como também 
ampliar o jogo simbólico. 
Materiais/Estratégia: Utilizar o jogo do boneco do senhor batata, 
apresentando uma imagem a ela para reproduzir ele. Após realizar a cópia, 
estimular que Isabella realize a montagem da sua vontade. 
Resultado: Isabella chegou ao atendimento solicitando o lanche, como 
também falou do lanche em vários momentos, foi pontuada que não seria 
mais respondida sobre pois já sabia em qual momento seria feito o lanche. 
Realizou a atividade com um pouco de resistência, encenando com a cabeça 
que não queria fazer, porém quando orientada que ao final do atendimento 
poderiam escolher uma música, realizou a atividade corretamente, precisou 
de auxílio para encaixar as peças. No momento de montar sozinha realizou 
tendo pouco jogo simbólico e imaginação. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

26/08/2020 Atividade enviada pra casa: 
Atividade: Refletindo as vogais na parede.  
Objetivo: Conhecer as vogais; desenvolver coordenação motora ampla; 
estimular percepção de lateralidade; estimular coordenação olho mão. 
Desenvolver atenção compartilhada e sustentada.  
Materiais: Rolo de papel Higiênico; fita durex larga; caneta permanente 
ou canetinha preta.  
Descrição: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso com rolinho 
de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha, após a confecção 
utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para refletir as 
vogais na parede. Importante que o adulto esteja mediando a execução 
da atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, incentivando 
que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, sempre 
respeitando a individualidade de cada aprendente. 
RESPOSTA: FAMÍLIA REALIZOU A ATIVIDADE. 
 

31/08/2020 Atividade enviada para casa: 

Atividade: Letra “B” 

Objetivos: atenção, concentração, aprendizagem, linguagem oral. 

Materiais/Estratégia: banana, balde, bola. 

Descrição: Escolher pela casa objetos (mínimo 5) com a letra /B/. Mostrar a 

letra para ela; antes de pedir os objetos, pedir para ela se lembra de algum 

que comece com a letra /b/. Se não conseguir fazer ela procurar e colocar 

em cima da mesa depois de todos os objetos sobre a mesa contar quantos 

achou e nomear. Depois fazer ela escolher o objeto e guarda-lo novamente 

no lugar. 

RESPOSTA: PENDENTE. 
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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: Agosto/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

03/08/2020 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso 
a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela 
para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa 
desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 
auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não 
foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações 
de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

10/08/2020 Neste dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do 
“bichinho do seu nome”, com o objetivo de estimularmos o 

reconhecimento do nome próprio, desenvolver coordenação motora fina e 
Visuo motora, imaginação e atenção sustentada e compartilhada. Para 
realizar essa proposta foi necessário utilizar como recurso, folhas A4, 
tesoura, giz de cera ou lápis para colorir. 
RESPOSTA: FAMÍLIA REALIZOU A ATIVIDADE. 
 

17/08/2020 Volta aos atendimentos presenciais participou com a mãe para utilização 
do uso da máscara, foi realizado somente o primeiro atendimento, para 
que aos poucos a criança possa se adaptar ao uso correto da máscara. 
Foram repassadas orientações a mãe de tipos de máscaras e como iniciar o 
processo. No atendimento houve utilização de livros de encaixe e animais. 
Estava tranquila utilizando momentos de fala relacionadas a atividades. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

19/08/2020 Atividade enviada para casa: Conhecendo as vogais.  
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; promover momento de 
aprendizado entre família e usuário; estimular coordenação motora fina e 
viso motora; Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: Computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e 
canetinha. 
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Descrição: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o registro 
das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: FAMÍLIA REALIZOU A ATIVIDADE. 
 

24/08/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Relaxamento com pressão e texturas 
Objetivo: Desenvolver a interação, promover o relaxamento e percepção 
corporal. 
Materiais/Estratégia: Música relaxante, creme para massagem, diferentes 
texturas (algodão, tecido àspero, rolo de massagem, etc.) 
Descrição: 1º passo: escolha uma música constante e suave. No Youtube 
tem músicas excelentes de relaxamento! A música tem uma habilidade 
natural de modificar o humor. 2º passo: passar creme e massagear bem os 
pés e as panturrilhas. Também realize alongamentos nas pernas. 3º passo: 
intercale os momentos de massagem com deslizamentos sobre a pele, 
movimentos suaves e profundos, “amassamentos”, “pinçamentos” e 
fricções. Posteriormente também deverão ser passadas as diferentes 
texturas sobre a pele de Soraya. 4º passo: fazer anotações das observações 
realizadas em cada etapa da massagem com as diferentes pressões e 
texturas. 
RESPOSTA: FAMÍLIA REALIZOU A ATIVIDADE. 
 

26/08/2020 Atividade enviada pra casa: 
Atividade: Refletindo as vogais na parede.  
Objetivo: Conhecer as vogais; desenvolver coordenação motora ampla; 
estimular percepção de lateralidade; estimular coordenação olho mão. 
Desenvolver atenção compartilhada e sustentada.  
Materiais: Rolo de papel Higiênico; fita durex larga; caneta permanente 
ou canetinha preta.  
Descrição: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso com rolinho 
de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha, após a confecção 
utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para refletir  as 
vogais na parede. Importante que o adulto esteja mediando a execução 
da atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, incentivando 
que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, sempre 
respeitando a individualidade de cada aprendente. 
RESPOSTA: FAMÍLIA REALIZOU A ATIVIDADE. 
 

31/08/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL – não compareceu. 

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: Agosto/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

03/08/2020 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso 
a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela 
para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa 
desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 
auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não 
foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações 
de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

10/08/2020 Neste dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do 
“bichinho do seu nome”, com o objetivo de estimularmos o 

reconhecimento do nome próprio, desenvolver coordenação motora fina e 
Visuo motora, imaginação e atenção sustentada e compartilhada. Para 
realizar essa proposta foi necessário utilizar como recurso, folhas A4, 
tesoura, giz de cera ou lápis para colorir. 
RESPOSTA: FAMÍLIA REALIZOU A ATIVIDADE. 
 

17/08/2020 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.  
Materiais/Estratégia: 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 Gabriel a 
cantar junto. 
RESPOSTA: FAMÍLIA REALIZOU A ATIVIDADE. 
 

19/08/2020 Atividade enviada para casa: Conhecendo as vogais.  
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Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; promover momento de 
aprendizado entre família e usuário; estimular coordenação motora fina e 
viso motora; desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: Computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e 
canetinha. 
Descrição: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o registro 
das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: FAMÍLIA REALIZOU A ATIVIDADE. 
 

24/08/2020 Atividade para casa:  
Atividade: Corrida Maluca 
Objetivo: Interação, concentração, atividade que envolvem o cognitivo e a 
aprendizagem, coordenação motora fina, objetos e letras do alfabeto. 
Materiais/Estratégias: Folha em anexo, Feijões e pecinhas, 1 dado. 
Descrição: Intercalar com o jogo e a pintura de figuras, ele pode começar 
escolhendo qual figura começar, falar o nome e pintar, depois o adulto e 
segue dessa forma até o final. Pegar dois feijões, ou duas pecinhas que 
tenha em casa de cores diferentes. Explicar as regras do jogo para a criança. 
Cada um joga o dado e a quantidade que cair é a quantidade de casas que 
irão andar. Falar o nome da figura em que sua peça parou e se sabe com 
que letra inicia. Termina o jogo quando um dos jogadores chegar no final, 
pode ser com mais de dois jogadores. 
RESPOSTA: PENDENTE. 
 

26/08/2020 Atividade enviada pra casa: 
Atividade: Refletindo as vogais na parede.  
Objetivo: Conhecer as vogais; desenvolver coordenação motora ampla; 
estimular percepção de lateralidade; estimular coordenação olho mão. 
Desenvolver atenção compartilhada e sustentada.  
Materiais: Rolo de papel Higiênico; fita durex larga; caneta permanente 
ou canetinha preta.  
Descrição: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso com rolinho 
de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha, após a confecção 
utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para refletir as 
vogais na parede. Importante que o adulto esteja mediando a execução 
da atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, incentivando 
que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, sempre 
respeitando a individualidade de cada aprendente. 
RESPOSTA: PENDENTE. 
 

31/08/2020 Segue conduta terapêutica: 
Atividade enviada novamente para casa:  
Atividade: Corrida Maluca 
Objetivo: Interação, concentração, atividade que envolvem o cognitivo e a 
aprendizagem, coordenação motora fina, objetos e letras do alfabeto. 
Materiais/Estratégias: Folha em anexo, Feijões e pecinhas, 1 dado. 
Descrição: Intercalar com o jogo e a pintura de figuras, ele pode começar 
escolhendo qual figura começar, falar o nome e pintar, depois o adulto e 
segue dessa forma até o final. Pegar dois feijões, ou duas pecinhas que 
tenha em casa de cores diferentes. Explicar as regras do jogo para a criança. 
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Cada um joga o dado e a quantidade que cair é a quantidade de casas que 
irão andar. Falar o nome da figura em que sua peça parou e se sabe com 
que letra inicia. Termina o jogo quando um dos jogadores chegar no final, 
pode ser com mais de dois jogadores. 
RESPOSTA: PENDENTE. 
 

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 
 
Usuário: Phillip de Oliveira Correira 
Data Nascimento: 06/04/2017 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

03/08/2020 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso 
a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela 
para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa 
desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 
auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não 
foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações 
de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

10/08/2020 OBJETIVOS: Identificar as partes do corpo humano; Desenvolver 
autonomia: Desenvolver a coordenação motora ampla. 
MATERIAL/ESTRATÉGIAS:  Notebook ou celular para acessar o link da 
música. Caixa de ovo, tinta guache preta, pincel, canudo flexível e cola 
quente ou cola resistente. 
DESENVOLVIMENTO: Iremos construir a nossa formiguinha e junto com ela 
dançar a música "Fui no Mercado". 
RESPOSTA: PENDENTE. 
 

17/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os 
dias 10 a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via 
plataforma para auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: EM EXECUÇÃO. 
 

19/08/2020 Atividade: Projetando a dona aranha. 
Objetivos: desenvolver habilidades artísticas, desenvolver a coordenação 
motora fina, criatividade, imaginação; promover a interação; explorar e 
reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
 Material: Um rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, canetinha, uma 
lanterna (pode ser a lanterna do celular) e um ambiente bem escuro. 
Descrição: primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma das 
partes abertas com a fita larga adesiva e em seguida desenhar com a 
canetinha a dona aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, 
deixar bem escurinho, acessar a música da dona aranha que está no link 
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enviado junto, e agora utilizaremos a lanterna para projetar a dona aranha 
na parede e agora é só se divertir com a música e a dona aranha. 
RESPOSTA: PENDENTE. 
 

24/08/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL – não compareceu. 

26/08/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Música e construção do jacaré 
Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora fina; 
criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer 
diferentes movimentos gestuais. Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, 
tinta guache verde e vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. 
Atividade: junto com o vídeo da atividade foi enviado um passo a passo 
de como confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos a música: 
“o jacaré foi passear lá na lagoa”. 
RESPOSTA: PENDENTE. 
 

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 
 
Usuário: Andriel Henrique Cremonte Nantes 
Data Nascimento: 08/05/2017 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa José 
 

 

Data   

04/08/2020 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a 
nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 
das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada 
usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de 
março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais 
que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e 
terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso 
a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando 
vídeo chamadas quando necessário. 

11/08/2020 Neste dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho 

do seu nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome 
próprio, desenvolver coordenação motora fina e Visuo motora, imaginação e 
atenção sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi 
necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para 
colorir. 
RESPOSTA: PENDENTE. 
 

18/08/2020 Objetivo: Estabelecimento de vínculo terapêutico e avaliação das questões 
comportamentais, emocionais e funções cognitivas a serem trabalhadas 
dentro da psicologia com a criança. 
Material/Estratégia: Utilizar fantoches, música e a caixa de brinquedos na 
busca por interação com a Andriel. 
Resultado: A criança chorou um pouco para sair da sala de outro terapeuta, 
teve que ser entretida com bolhas de sabão, em seguida deu as mãos para a 
terapeuta e foi até a sala, não aceitou sentar no chão ou no colo, puxou a 
cadeira da mesa pequena e sentou o mais afastado possível da terapeuta. 
Não reagiu aos estímulos de fantoche e música, manteve o olhar quando a 
terapeuta conversava com ele através do fantoche e até mesmo colocou-o 
em sua mão com insistência e auxílio da terapeuta. Quando convidado a 
abrir a caixa de brinquedos, somente saiu do lugar dando as mãos a 
terapeuta. Sentou-se próximo a caixa e levou a mão da terapeuta para abri-
la, a terapeuta segurou na mão dele e direcionou a abrir a caixa. Criança não 
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interagiu com os brinquedos, observou enquanto a terapeuta brincava, 
mesmo com estímulos não tocou em nenhum brinquedo. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

19/08/2020 Atividade: Projetando a dona aranha. 
Objetivos: desenvolver habilidades artísticas, desenvolver a coordenação 
motora fina, criatividade, imaginação; promover a interação; explorar e 
reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
 Material: Um rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, canetinha, uma 
lanterna (pode ser a lanterna do celular) e um ambiente bem escuro. 
Descrição: primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma das 
partes abertas com a fita larga adesiva e em seguida desenhar com a 
canetinha a dona aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, deixar 
bem escurinho, acessar a música da dona aranha que está no link enviado 
junto, e agora utilizaremos a lanterna para projetar a dona aranha na parede 
e agora é só se divertir com a música e a dona aranha. 
RESPOSTA: PENDENTE. 
 

25/08/2020 Atividade enviada para casa: 
Conhecendo as emoções 
Objetivo – Trabalhar a fala e linguagem, como também as habilidades 
socioemocionais.  
Material/Estratégia: Utilizar celular ou tablet para visualizar o Vídeo e 
Imagens enviadas anexo para a família pela plataforma. 
Descrição: Sentar-se com a criança em um momento exclusivo para ela, em 
que esteja somente ele e um adulto; Chamar a atenção dela para o vídeo 
enviado referente a música das emoções; Enquanto a criança escuta e 
assiste o vídeo, apontar para o desenho que estará no canto do vídeo, 
nomeando a emoção que aparecer (Feliz, triste, bobo, bravo); Após 
assistirem o vídeo apresentar para a criança as figuras envidas no final deste 
arquivo, incentivando que identifique e nomeie as emoções; 
RESPOSTA: PENDENTE. 
 

26/08/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Música e construção do jacaré 
Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora fina; 
criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer 
diferentes movimentos gestuais. Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, 
tinta guache verde e vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. Atividade: 
junto com o vídeo da atividade foi enviado um passo a passo de como 
confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos a música: “o jacaré 

foi passear lá na lagoa”. 
RESPOSTA: 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: Ênio Costa Napp 
Data Nascimento: 09/08/2016 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

04/08/2020 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso 
a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela 
para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa 
desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 
auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não 
foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações 
de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

11/08/2020 Neste dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do 
“bichinho do seu nome”, com o objetivo de estimularmos o 
reconhecimento do nome próprio, desenvolver coordenação motora fina e 
Visuo motora, imaginação e atenção sustentada e compartilhada. Para 
realizar essa proposta foi necessário utilizar como recurso, folhas A4, 
tesoura, giz de cera ou lápis para colorir. 
RESPOSTA: PENDENTE. 
 

18/08/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL – não compareceu. 
 

19/08/2020 Atividade enviada para casa: Conhecendo as vogais.  
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; promover momento de 
aprendizado entre família e usuário; estimular coordenação motora fina e 
viso motora; desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: Computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e 
canetinha. 
Descrição: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o registro 
das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: FAMÍLIA REALIZOU A ATIVIDADE. 
 

25/08/2020 Atividade enviada para casa: 
Conhecendo as emoções 
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Objetivo – Trabalhar a fala e linguagem, como também as habilidades 
socioemocionais.  
Material/Estratégia: Utilizar celular ou tablet para visualizar o Vídeo e 
Imagens enviadas anexo para a família pela plataforma. 
Descrição: Sentar-se com a criança em um momento exclusivo para ela, em 
que esteja somente ele e um adulto; Chamar a atenção dela para o vídeo 
enviado referente a música das emoções; Enquanto a criança escuta e 
assiste o vídeo, apontar para o desenho que estará no canto do vídeo, 
nomeando a emoção que aparecer (Feliz, triste, bobo, bravo); Após 
assistirem o vídeo apresentar para a criança as figuras envidas no final 
deste arquivo, incentivando que identifique e nomeie as emoções; 
RESPOSTA: FAMÍLIA REALIZOU A ATIVIDADE. 
 

26/08/2020 Atividade enviada pra casa: 
Atividade: Refletindo as vogais na parede.  
Objetivo: Conhecer as vogais; desenvolver coordenação motora ampla; 
estimular percepção de lateralidade; estimular coordenação olho mão. 
Desenvolver atenção compartilhada e sustentada.  
Materiais: Rolo de papel Higiênico; fita durex larga; caneta permanente 
ou canetinha preta.  
Descrição: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso com rolinho 
de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha, após a confecção 
utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para refletir as 
vogais na parede. Importante que o adulto esteja mediando a execução 
da atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, incentivando 
que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, sempre 
respeitando a individualidade de cada aprendente. 
RESPOSTA: 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: Noah Sosa Matos 
Data Nascimento: 28/07/2015 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

04/08/2020 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a 
nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 
das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada 
usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de 
março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais 
que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e 
terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso 
a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando 
vídeo chamadas quando necessário. 

11/08/2020 OBJETIVOS: Identificar as partes do corpo humano; Desenvolver autonomia: 
Desenvolver a coordenação motora ampla. 
MATERIAL/ESTRATÉGIAS:  Notebook ou celular para acessar o link da música. 
Caixa de ovo, tinta guache preta, pincel, canudo flexível e cola quente ou 
cola resistente. 
DESENVOLVIMENTO: Iremos construir a nossa formiguinha e junto com ela 
dançar a música "Fui no Mercado". 
RESPOSTA: FAMÍLIA REALIZOU A ATIVIDADE. 

18/08/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL – não compareceu (justificado) 

19/08/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL – não compareceu (justificado) 

25/08/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL – não compareceu (justificado) 

Objetivos 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: Antônio Miguel Leal de Paula 
Data Nascimento: 28/06/2017 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

04/08/2020 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a 
nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 
das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada 
usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de 
março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais 
que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e 
terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além 
disso a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 
realizando vídeo chamadas quando necessário.  
 

11/08/2020 OBJETIVOS: Identificar as partes do corpo humano; Desenvolver autonomia: 
Desenvolver a coordenação motora ampla. 
MATERIAL/ESTRATÉGIAS:  Notebook ou celular para acessar o link da 
música. Caixa de ovo, tinta guache preta, pincel, canudo flexível e cola 
quente ou cola resistente. 
DESENVOLVIMENTO: Iremos construir a nossa formiguinha e junto com ela 
dançar a música "Fui no Mercado". 
RESPOSTA: FAMÍLIA REALIZOU A ATIVIDADE. 
 

18/08/2020 Paciente optou por permanecer em isolamento. Atividade enviada para 
casa: 
Objetivo: Trabalhar a fala e linguagem, como também as habilidades 
socioemocionais. 
Descrição: Sentar-se com a criança em um momento exclusivo para ela, em 
que esteja somente Antônio e um adulto; Chamar a atenção dele para o 
vídeo enviado referente a música das emoções; Enquanto Antônio escuta e 
assiste o vídeo, apontar para o desenho ao canto do vídeo, nomeando a 
emoção que aparecer (Feliz, triste, bobo, bravo); Após assistirem o vídeo 
apresentar para Antônio as figuras envidas no final deste arquivo, 
incentivando que identifique e nomeie as emoções; 
RESPOSTA: PENDENTE. 
 

19/08/2020 Atividade: Projetando a dona aranha. 
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Objetivos: desenvolver habilidades artísticas, desenvolver a coordenação 
motora fina, criatividade, imaginação; promover a interação; explorar e 
reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
 Material: Um rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, canetinha, uma 
lanterna (pode ser a lanterna do celular) e um ambiente bem escuro. 
Descrição: primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma das 
partes abertas com a fita larga adesiva e em seguida desenhar com a 
canetinha a dona aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, 
deixar bem escurinho, acessar a música da dona aranha que está no link 
enviado junto, e agora utilizaremos a lanterna para projetar a dona aranha 
na parede e agora é só se divertir com a música e a dona aranha. 
RESPOSTA: FAMÍLIA REALIZOU A ATIVIDADE. 
 

25/08/2020 Segue conduta terapêutica. 
Paciente optou por permanecer em isolamento. Atividade enviada 
novamente para casa: 
Objetivo: Trabalhar a fala e linguagem, como também as habilidades 
socioemocionais. 
Descrição: Sentar-se com a criança em um momento exclusivo para ela, em 
que esteja somente Antônio e um adulto; Chamar a atenção dele para o 
vídeo enviado referente a música das emoções; Enquanto Antônio escuta e 
assiste o vídeo, apontar para o desenho ao canto do vídeo, nomeando a 
emoção que aparecer (Feliz, triste, bobo, bravo); Após assistirem o vídeo 
apresentar para Antônio as figuras envidas no final deste arquivo, 
incentivando que identifique e nomeie as emoções; 
RESPOSTA: FAMÍLIA REALIZOU A ATIVIDADE. 
 

26/08/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Música e construção do jacaré 
Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora fina; 
criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer 
diferentes movimentos gestuais. Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, 
tinta guache verde e vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. Atividade: 
junto com o vídeo da atividade foi enviado um passo a passo de como 
confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos a música: “o jacaré 

foi passear lá na lagoa”. 
RESPOSTA: FAMÍLIA REALIZOU A ATIVIDADE. 
 

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: Agosto/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 
Data   
04/08/2020 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 

planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso 
a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela 
para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa 
desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 
auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não 
foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações 
de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

11/08/2020 OBJETIVOS: Identificar as partes do corpo humano; Desenvolver 
autonomia: Desenvolver a coordenação motora ampla. 
MATERIAL/ESTRATÉGIAS:  Notebook ou celular para acessar o link da 
música. Caixa de ovo, tinta guache preta, pincel, canudo flexível e cola 
quente ou cola resistente. 
DESENVOLVIMENTO: Iremos construir a nossa formiguinha e junto com ela 
dançar a música "Fui no Mercado". 
RESPOSTA: FAMÍLIA REALIZOU A ATIVIDADE. 
 

18/08/2020 Paciente optou por permanecer em isolamento. Atividade enviada para 
casa: 
Objetivo: Trabalhar a fala e linguagem, como também as habilidades 
socioemocionais. 
Proposta: Sentar-se com a criança em um momento exclusivo para ela, em 

que esteja somente Amora e um adulto; Chamar a atenção dela para o 

vídeo enviado referente a música das emoções; Enquanto Amora escuta e 

assiste o vídeo, apontar para o desenho ao canto do vídeo, nomeando a 

emoção que aparecer (Feliz, triste, bobo, bravo); Após assistirem o vídeo 

apresentar para Amora as figuras envidas no final deste arquivo, 

incentivando que identifique e nomeie as emoções; 

RESPOSTA: PENDENTE. 

 

19/08/2020 Atividade: Projetando a dona aranha. 
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Objetivos: desenvolver habilidades artísticas, desenvolver a coordenação 
motora fina, criatividade, imaginação; promover a interação; explorar e 
reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
 Material: Um rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, canetinha, uma 
lanterna (pode ser a lanterna do celular) e um ambiente bem escuro. 
Descrição: primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma das 
partes abertas com a fita larga adesiva e em seguida desenhar com a 
canetinha a dona aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, 
deixar bem escurinho, acessar a música da dona aranha que está no link 
enviado junto, e agora utilizaremos a lanterna para projetar a dona aranha 
na parede e agora é só se divertir com a música e a dona aranha. 
RESPOSTA: FAMÍLIA REALIZOU A ATIVIDADE. 
 

25/08/2020 Segue conduta terapêutica. 
Paciente optou por permanecer em isolamento. Atividade enviada 
novamente para casa: 
Objetivo: Trabalhar a fala e linguagem, como também as habilidades 
socioemocionais. 
Proposta: Sentar-se com a criança em um momento exclusivo para ela, em 
que esteja somente Amora e um adulto; Chamar a atenção dela para o 
vídeo enviado referente a música das emoções; Enquanto Amora escuta e 
assiste o vídeo, apontar para o desenho ao canto do vídeo, nomeando a 
emoção que aparecer (Feliz, triste, bobo, bravo); Após assistirem o vídeo 
apresentar para Amora as figuras envidas no final deste arquivo, 
incentivando que identifique e nomeie as emoções; 

RESPOSTA: PENDENTE. 

26/08/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Música e construção do jacaré 
Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora fina; 
criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer 
diferentes movimentos gestuais. Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, 
tinta guache verde e vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. 
Atividade: junto com o vídeo da atividade foi enviado um passo a passo 
de como confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos a música: 
“o jacaré foi passear lá na lagoa”. 
RESPOSTA: 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. 
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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: Agosto/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

04/08/2020 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a 
nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 
das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada 
usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de 
março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais 
que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e 
terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além 
disso a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 
realizando vídeo chamadas quando necessário. 

11/08/2020 OBJETIVOS: Identificar as partes do corpo humano; Desenvolver autonomia: 
Desenvolver a coordenação motora ampla. 
MATERIAL/ESTRATÉGIAS:  Notebook ou celular para acessar o link da 
música. Caixa de ovo, tinta guache preta, pincel, canudo flexível e cola 
quente ou cola resistente. 
DESENVOLVIMENTO: Iremos construir a nossa formiguinha e junto com ela 
dançar a música "Fui no Mercado". 
RESPOSTA: PENDENTE. 
 

18/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os 
dias 10 a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via 
plataforma para auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: EM EXECUÇÃO. 
 

19/08/2020 Atividade: Projetando a dona aranha. 
Objetivos: desenvolver habilidades artísticas, desenvolver a coordenação 
motora fina, criatividade, imaginação; promover a interação; explorar e 
reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
 Material: Um rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, canetinha, uma 
lanterna (pode ser a lanterna do celular) e um ambiente bem escuro. 
Descrição: primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma das 
partes abertas com a fita larga adesiva e em seguida desenhar com a 
canetinha a dona aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, 
deixar bem escurinho, acessar a música da dona aranha que está no link 
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enviado junto, e agora utilizaremos a lanterna para projetar a dona aranha 
na parede e agora é só se divertir com a música e a dona aranha. 
RESPOSTA: PENDENTE. 
 

25/08/2020 Objetivo: Estabelecer vínculo terapêutico, avaliar processos terapêuticos a 
serem trabalhados com a criança, avaliar questões emocionais, 
comportamentais, cognitivas e psicológicas. 
Material/Estratégia: Utilizar de brinquedos na sala para a criança explorar. 
Utilizar música e fantoches para brincar durante a interação com as 
atividades. 
Resultado: Henrique chegou ao atendimento chorando muito, passou em 
todos os atendimentos chorando, pois estava com muito sono, família 
relatou que a criança acorda todos os dias as 11 da manhã e dorme meia 
noite (Família foi orientada a dormir mais cedo e acordar a criança mais 
cedo). Henrique chorou, mas logo distraiu-se, manteve interesse na oficina, 
querendo bater com o martelo, interagiu com a terapeuta e com os 
fantoches. Manteve pouca atenção compartilhada, pouca aceitação das 
atividades propostas pela terapeuta, Não apresentou muito foco e atenção 
nas propostas.   
RESPOSTA: PENDENTE. 
 

26/08/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Música e construção do jacaré 
Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora fina; 
criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer 
diferentes movimentos gestuais. Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, 
tinta guache verde e vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. Atividade: 
junto com o vídeo da atividade foi enviado um passo a passo de como 
confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos a música: “o jacaré 

foi passear lá na lagoa”. 
RESPOSTA: 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: Anthony Moeller e Silva 
Data Nascimento: 03/04/2012 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

04/08/2020 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso 
a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela 
para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa 
desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 
auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não 
foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações 
de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

11/08/2020 Neste dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do 
“bichinho do seu nome”, com o objetivo de estimularmos o 

reconhecimento do nome próprio, desenvolver coordenação motora fina e 
Visuo motora, imaginação e atenção sustentada e compartilhada. Para 
realizar essa proposta foi necessário utilizar como recurso, folhas A4, 
tesoura, giz de cera ou lápis para colorir. 
RESPOSTA: FAMÍLIA REALIZOU A ATIVIDADE. 
 

18/08/2020 Objetivo: Reestabelecimento de vínculo terapêutico (Atendimentos 
realizados com psicopedagogia e Educação musical), estimular interação e 
participação ativa nos atendimentos.  
Material/Estratégia: Utilizar de focos de interesse do paciente que são 
músicas, atividade de água. 
Resultado: Paciente estava extremamente tranquilo e participativo nas 
atividades, mantendo interação e permitindo que fosse ofertadas 
atividades, houve interação com todas as atividades, em alguns momentos 
levantava e tirava a máscara, mas quando pontuado e oferecido algo de seu 
interesse sentava-se a mesa e colocava a máscara novamente. Foi 
mostrado o vídeo enviado pela mãe, a qual ele realizou uma atividade 
solicitada para fazer em casa, manteve-se concentrado na visualização, 
sorriu muito e interagiu. Utilizada a música “A roda do ônibus” com imãs 

que encenavam a música, demonstrou interesse e interagiu. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
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19/08/2020 Atividade enviada para casa: Conhecendo as vogais.  
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; promover momento de 
aprendizado entre família e usuário; estimular coordenação motora fina e 
viso motora; desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: Computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e 
canetinha. 
Descrição: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o registro 
das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: FAMÍLIA REALIZOU A ATIVIDADE. 
 

25/08/2020 Atividade para casa: 
Objetivo: Ampliar atenção, concentração, aprendizagem e linguagem oral. 
Material/Estratégia: Escolher pela casa objetos (mínimo 5) com a letra /B/. 
Mostrar a letra para ele. Exemplo de objetos: banana, balde, bola. 
Descrição: Pedir o objeto, fazendo com que ele procure, e colocar em cima 
da mesa depois de todos os objetos sobre a mesa contar quantos achou e 
nomear. Depois fazer ele escolher o objeto e guarda-lo novamente no 
lugar. 
RESPOSTA: FAMÍLIA REALIZOU A ATIVIDADE. 
 

26/08/2020 Atividade enviada pra casa: 
Atividade: Refletindo as vogais na parede.  
Objetivo: Conhecer as vogais; desenvolver coordenação motora ampla; 
estimular percepção de lateralidade; estimular coordenação olho mão. 
Desenvolver atenção compartilhada e sustentada.  
Materiais: Rolo de papel Higiênico; fita durex larga; caneta permanente 
ou canetinha preta.  
Descrição: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso com rolinho 
de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha, após a confecção 
utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para refletir as 
vogais na parede. Importante que o adulto esteja mediando a execução 
da atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, incentivando 
que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, sempre 
respeitando a individualidade de cada aprendente. 

RESPOSTA: FAMÍLIA REALIZOU A ATIVIDADE. 

Objetivo 
Terapêutico 

 

Trabalhar o contato visual, e a participação física nas atividades; 
estimular a atenção e a atenção compartilhada, como também 
interação. 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: Agosto/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

04/08/2020 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a 
nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 
das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada 
usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de 
março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais 
que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e 
terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso 
a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando 
vídeo chamadas quando necessário. 

11/08/2020 Neste dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho 

do seu nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome 

próprio, desenvolver coordenação motora fina e Visuo motora, imaginação e 
atenção sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi 
necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para 
colorir. 
RESPOSTA: PENDENTE. 
 

18/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os 
dias 10 a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via 
plataforma para auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: EM EXECUÇÃO. 
 

19/08/2020 Atividade enviada para casa: Conhecendo as vogais.  
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; promover momento de 
aprendizado entre família e usuário; estimular coordenação motora fina e 
viso motora; desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: Computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e 
canetinha. 
Descrição: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o registro 
das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o movimento 
dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: PENDENTE. 
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25/08/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL – não compareceu. 

26/08/2020 Atividade enviada pra casa: 
Atividade: Refletindo as vogais na parede.  
Objetivo: Conhecer as vogais; desenvolver coordenação motora ampla; 
estimular percepção de lateralidade; estimular coordenação olho mão. 
Desenvolver atenção compartilhada e sustentada.  
Materiais: Rolo de papel Higiênico; fita durex larga; caneta permanente ou 
canetinha preta.  
Descrição: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso com rolinho 
de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha, após a confecção 
utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para refletir as 
vogais na parede. Importante que o adulto esteja mediando a execução da 
atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, incentivando que a 
criança olhe e faça o traçado das letras na parede, sempre respeitando a 
individualidade de cada aprendente. 
RESPOSTA: 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: Brayan Henrique dos Santos 
Data Nascimento: 03/02/2017 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

04/08/2020 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a 
nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 
das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada 
usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de 
março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais 
que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e 
terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além 
disso a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 
realizando vídeo chamadas quando necessário. 

11/08/2020 Neste dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho 
do seu nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome 

próprio, desenvolver coordenação motora fina e Visuo motora, imaginação e 
atenção sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi 
necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para 
colorir. 
RESPOSTA: FAMÍLIA REALIZOU A ATIVIDADE. 
 

18/08/2020 Proposta: Realizar tentativas e orientações sobre o uso correto da máscara. 
Processo de Estabelecimento de vínculo e adaptação com a criança; 
Resultado: Brayan compareceu ao atendimento na presença do pai Paulo. O 
pai foi orientado sobre formas de introduzir a máscara nos momentos de 
brincadeira, e de como familiarizar a criança com a máscara. Brayan 
Interagiu com brinquedos de encaixe e caixas, não houve choros, aceitou a 
permanência em sala tranquilamente. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

19/08/2020 Atividade enviada para casa: Conhecendo as vogais.  
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; promover momento de 
aprendizado entre família e usuário; estimular coordenação motora fina e 
viso motora; desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: Computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e 
canetinha. 
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Descrição: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o registro 
das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o movimento 
dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: FAMÍLIA REALIZOU A ATIVIDADE. 
 

25/08/2020 Atividade enviada para casa: 
Conhecendo as emoções 
Objetivo – Trabalhar a fala e linguagem, como também as habilidades 
socioemocionais.  
Material/Estratégia: Utilizar celular ou tablet para visualizar o Vídeo e 
Imagens enviadas anexo para a família pela plataforma. 
Descrição: Sentar-se com a criança em um momento exclusivo para ela, em 
que esteja somente ele e um adulto; Chamar a atenção dela para o vídeo 
enviado referente a música das emoções; Enquanto a criança escuta e 
assiste o vídeo, apontar para o desenho que estará no canto do vídeo, 
nomeando a emoção que aparecer (Feliz, triste, bobo, bravo); Após 
assistirem o vídeo apresentar para a criança as figuras envidas no final deste 
arquivo, incentivando que identifique e nomeie as emoções; 
RESPOSTA: FAMÍLIA REALIZOU A ATIVIDADE. 
 

26/08/2020 Atividade enviada pra casa: 
Atividade: Refletindo as vogais na parede.  
Objetivo: Conhecer as vogais; desenvolver coordenação motora ampla; 
estimular percepção de lateralidade; estimular coordenação olho mão. 
Desenvolver atenção compartilhada e sustentada.  
Materiais: Rolo de papel Higiênico; fita durex larga; caneta permanente 
ou canetinha preta.  
Descrição: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso com rolinho 
de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha, após a confecção 
utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para refletir as 
vogais na parede. Importante que o adulto esteja mediando a execução 
da atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, incentivando 
que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, sempre 
respeitando a individualidade de cada aprendente. 
RESPOSTA: 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: Agosto/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

04/08/2020 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a 
nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 
das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada 
usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de 
março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais 
que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e 
terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além 
disso a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 
realizando vídeo chamadas quando necessário. 

11/08/2020 Neste dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho 

do seu nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome 
próprio, desenvolver coordenação motora fina e Visuo motora, imaginação e 
atenção sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi 
necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para 
colorir. 
RESPOSTA: FAMÍLIA REALIZOU A ATIVIDADE. 
 

18/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os 
dias 10 a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via 
plataforma para auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: EM EXECUÇÃO. 
 

19/08/2020 Atividade enviada para casa: Conhecendo as vogais.  
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; promover momento de 
aprendizado entre família e usuário; estimular coordenação motora fina e 
viso motora; desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: Computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e 
canetinha. 
Descrição: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o registro 
das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o movimento 
dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: FAMÍLIA REALIZOU A ATIVIDADE. 
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25/08/2020 Objetivo: Estabelecer vínculo terapêutico; Avaliar processos psicológicos da 
criança, avaliar questões emocionais, comportamentais e cognitivas. 
Material/Estratégia: Utilizar o jogo do reconhecimento das emoções. Utilizar 
negociação com o jogo e um brinquedo após o termino. 
Resultado: Daniel chegou ao atendimento muito tranquilo, foi participativo, 
relatou não querer o jogo, mas compreendeu a negociação com o brinquedo 
e aceitou o jogo. Compreendeu a forma de jogar e as emoções. Precisou ser 
chamada atenção de Daniel diversas vezes para encaixar seu pensamento 
com o contexto e com algo que não era totalmente de seu interesse. Realiza 
pouco contato visual, tendo que ser lembrado a todo momento. Quando foi 
realizada a negociação com o brinquedo, escolheu o senhor batata, se 
divertiu, interagiu e teve atenção compartilhada, em alguns momentos 
tendo que ser lembrado de compartilhar sua brincadeira com a terapeuta. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

26/08/2020 Atividade enviada pra casa: 
Atividade: Refletindo as vogais na parede.  
Objetivo: Conhecer as vogais; desenvolver coordenação motora ampla; 
estimular percepção de lateralidade; estimular coordenação olho mão. 
Desenvolver atenção compartilhada e sustentada.  
Materiais: Rolo de papel Higiênico; fita durex larga; caneta permanente 
ou canetinha preta.  
Descrição: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso com rolinho 
de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha, após a confecção 
utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para refletir as 
vogais na parede. Importante que o adulto esteja mediando a execução 
da atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, incentivando 
que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, sempre 
respeitando a individualidade de cada aprendente. 
RESPOSTA: FAMÍLIA REALIZOU A ATIVIDADE. 
 

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: Paulo Henrique Kock Arruda 
Data Nascimento: 30/07/2013 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

04/08/2020 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a 
nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 
das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada 
usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de 
março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais 
que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e 
terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além 
disso a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 
realizando vídeo chamadas quando necessário. 

11/08/2020 Neste dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho 

do seu nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome 

próprio, desenvolver coordenação motora fina e Visuo motora, imaginação e 
atenção sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi 
necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para 
colorir. 
RESPOSTA: FAMÍLIA REALIZOU A ATIVIDADE. 

18/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os 
dias 10 a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via 
plataforma para auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: EM EXECUÇÃO. 
 

19/08/2020 Atividade enviada para casa: Conhecendo as vogais.  
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; promover momento de 
aprendizado entre família e usuário; estimular coordenação motora fina e 
viso motora; desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: Computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e 
canetinha. 
Descrição: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o registro 
das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o movimento 
dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: FAMÍLIA REALIZOU A ATIVIDADE. 
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25/08/2020 Objetivo: Objetivo: Estabelecer vínculo terapêutico; avaliar processos 
psicológicos da criança, avaliar questões emocionais, comportamentais e 
cognitivas. 
Material/Estratégia: Utilizar jogo cara a cara e após o jogo permitir que a 
criança escolha um brinquedo (Negociação). 
Resultado: Paulo chegou ao atendimento com 10 minutos de atraso, no 
momento de entrar na instituição não queria limpar os pés com álcool em 
gel, pois não compreendia o porque de passa-lo nos pés, e sim nas mãos 
tendo que ser explicado para ele, foi resistente, mas após a explicação 
compreendeu aceitando a conduta. Dessa forma entrou no atendimento 
faltando somente 10 minutos para o término, conversou um pouco com a 
terapeuta, brincando com legos, fugindo da proposta inicial do atendimento. 
Manteve uma conversa coerente com o contexto, aceitou as atividades com 
pouca resistência. Manteve boa interação e atenção compartilhada e faz uso 
do contato visual. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

26/08/2020 Atividade enviada pra casa: 
Atividade: Refletindo as vogais na parede.  
Objetivo: Conhecer as vogais; desenvolver coordenação motora ampla; 
estimular percepção de lateralidade; estimular coordenação olho mão. 
Desenvolver atenção compartilhada e sustentada.  
Materiais: Rolo de papel Higiênico; fita durex larga; caneta permanente 
ou canetinha preta.  
Descrição: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso com rolinho 
de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha, após a confecção 
utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para refletir as 
vogais na parede. Importante que o adulto esteja mediando a execução 
da atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, incentivando 
que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, sempre 
respeitando a individualidade de cada aprendente. 
RESPOSTA: 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: Thiago de Castro Moreria Silveira 
Data Nascimento: 27/08/2012 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa José 
 

 

Data   

06/08/2020 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a 
nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 
das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada 
usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de 
março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais 
que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e 
terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso 
a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando 
vídeo chamadas quando necessário. 

13/08/2020 Neste dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho 

do seu nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome 

próprio, desenvolver coordenação motora fina e Visuo motora, imaginação e 
atenção sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi 
necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para 
colorir. 
RESPOSTA: PENDENTE. 
 

19/08/2020 Atividade enviada para casa: Conhecendo as vogais.  
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; promover momento de 
aprendizado entre família e usuário; estimular coordenação motora fina e 
viso motora; desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: Computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e 
canetinha. 
Descrição: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o registro 
das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o movimento 
dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: PENDENTE. 
 

20/08/2020 Objetivo: Reestabelecer vínculo terapêutico, avaliar situação 
comportamento/emocional/cognitiva da criança. Estimular interação e 
compreensão das atividades propostas.  
Material/Estratégia: Atendimento em momento de lanche, em conjunto com 
o fisioterapeuta da instituição. 
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Resultado: Foi oferecido o lanche para Thiago na mesa, e limitado seu 
espaço para que permanece na mesa enquanto comia. Os profissionais 
seguraram ele na mesa e realizaram auxílio na pega do garfo com a mão 
direita, algumas vezes a criança levou a mão esquerda até a comida, logo foi 
oferecido dois garfos, para que ele escolhesse o que tem mais facilidade, 
porém da mesma forma levava a mão até a comida. Tendo que ser a todo 
momento auxiliado na pega do garfo. Fez tentativas de sair da cadeira 
sempre que colocava algum pedaço de comida na boca, tendo que ser 
orientado e auxiliado a voltar. Aguardou que os terapeutas dessem o suco 
no copo na sua boca, foi auxiliado a segurar o copo com as duas mãos. 
Atirou-se muito ao chão. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

26/08/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Música e construção do jacaré 
Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora fina; 
criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer 
diferentes movimentos gestuais. Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, 
tinta guache verde e vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. Atividade: 
junto com o vídeo da atividade foi enviado um passo a passo de como 
confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos a música: “o jacaré 

foi passear lá na lagoa”. 
RESPOSTA: PENDENTE. 
 

27/08/2020 Atividade para casa: 
Objetivo: Estimular interação, socialização, incentivar o brincar e o 
simbólico. 
Estratégia/material: Realizar brincadeiras no dia-a-dia que desenvolva e 
estimule as rotinas sociais sensoriais descrita acima. 
Brincadeira 1: Ficar frente a frente com Thiago, colocar um pano cobrindo 
seu rosto e perguntar: “- Quem apagou as luzes?” ou “-Cadê o Thiago?”. 

Depois descobrir o seu rosto e falar: “-Acendeu!” ou “- Achou!”. Perceber a 

resposta de Thiago: perceber se ele mostra alegria, se ele olha de volta, se 
de alguma maneira tenta se comunicar (com olhar ou gesto). Brincadeira 2: 
Fazer cosquinhas e perceber se Thiago se interessa ou presta atenção. 
Quando Thiago olhar de volta, fazer cosquinhas novamente.   

RESPOSTA: FAMÍLIA REALIZOU A ATIVIDADE. 
 

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. 
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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: Agosto/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

06/08/2020 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a 
nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 
das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada 
usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de 
março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais 
que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e 
terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso 
a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando 
vídeo chamadas quando necessário. 

13/08/2020 OBJETIVOS: Identificar as partes do corpo humano; Desenvolver autonomia: 
Desenvolver a coordenação motora ampla. 
MATERIAL/ESTRATÉGIAS:  Notebook ou celular para acessar o link da música. 
Caixa de ovo, tinta guache preta, pincel, canudo flexível e cola quente ou 
cola resistente. 
DESENVOLVIMENTO: Iremos construir a nossa formiguinha e junto com ela 
dançar a música "Fui no Mercado". 
RESPOSTA: FAMÍLIA REALIZOU A ATIVIDADE. 
 

19/08/2020 Atividade: Projetando a dona aranha. 
Objetivos: desenvolver habilidades artísticas, desenvolver a coordenação 
motora fina, criatividade, imaginação; promover a interação; explorar e 
reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
 Material: Um rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, canetinha, uma 
lanterna (pode ser a lanterna do celular) e um ambiente bem escuro. 
Descrição: primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma das 
partes abertas com a fita larga adesiva e em seguida desenhar com a 
canetinha a dona aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, deixar 
bem escurinho, acessar a música da dona aranha que está no link enviado 
junto, e agora utilizaremos a lanterna para projetar a dona aranha na parede 
e agora é só se divertir com a música e a dona aranha. 
RESPOSTA: FAMÍLIA REALIZOU A ATIVIDADE. 
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20/08/2020 Objetivo: Reestabelecimento do vínculo terapêutico. Avaliar situação 
comportamental/emocional e cognitiva da criança. Estimular a atenção e 
interação. 
Material/Estratégia: Jogo de dominó dos animais; Brinquedo de sua escolha 
para negociação anterior ao jogo. 
Resultado: Mathias chegou ao atendimento já solicitando o brinquedo do “Sr. 

Batata”, foi negociado sobre primeiramente jogar o dominó, e após uma 

partida, poderíamos brincar com o Sr. Batata, Mathias aceitou a negociação, 
demonstrando compreensão de regras. Realizou o jogo tendo que ser 
relembrado da forma de jogar, teve leve dificuldade na compreensão do jogo, 
mas ao final conseguiu compreender melhor. Em seguida recebeu a troca com 
o brinquedo, mantendo ótima interação e aceitação da terapeuta na 
brincadeira. Iniciou uma fala “eu sou uma anta” encenando o Sr. Batata 

falando, foi pontuado diversas vezes, e realizou propositalmente a fala. Foi 
conversado sobre não brincarem mais com o brinquedo caso esse 
comportamento continuasse, logo pediu desculpas e relatou que mudaria a 
frase, não a realizando mais. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

26/08/2020 Atividade enviada pra casa: 
Atividade: Refletindo as vogais na parede.  
Objetivo: Conhecer as vogais; desenvolver coordenação motora ampla; 
estimular percepção de lateralidade; estimular coordenação olho mão. 
Desenvolver atenção compartilhada e sustentada.  
Materiais: Rolo de papel Higiênico; fita durex larga; caneta permanente ou 
canetinha preta.  
Descrição: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso com rolinho 
de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha, após a confecção 
utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para refletir as vogais 
na parede. Importante que o adulto esteja mediando a execução da 
atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, incentivando que a 
criança olhe e faça o traçado das letras na parede, sempre respeitando a 
individualidade de cada aprendente. 
RESPOSTA: FAMÍLIA REALIZOU A ATIVIDADE. 
 

27/08/2020 Atividade para casa: 
Objetivo: Estimular atenção ampliada e concentração; Compreensão de 
regras e limites. 
Material/ Estratégia: Quadro de figuras “Pense antes de falar” 

Descrição: Como fazer Explicar para a criança: “Vamos fazer um jogo, eu vou 

apontando para as figuras e você fala o nome de cada uma que eu mostrar, 

mas quando aparecer a ESTRELA você não pode falar NADA e deverá 

aguardar a próxima”; Vá apontando para as figuras e quando aparecer a 

estrela e a criança falar, lembre ela de que não pode falar “ESTRELA”. Todas 

as vezes que errar o jogo falando a palavra “ESTRELA” deverá “pagar uma 

prenda” realizando uma Estátua por 20 segundos (Contar o tempo), você 

pode propor para a criança: “Ficar em um pé só” “ficar com os braços para 

cima” “ficar agachado” etc. Permita que seja um momento divertido, e que 

ao final ela faça com você também. 

RESPOSTA: PENDENTE. 
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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). Estimulação cognitiva.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

743 / 1118



 

 

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: Agosto/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

06/08/2020 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a 
nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 
das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada 
usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de 
março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais 
que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e 
terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso 
a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando 
vídeo chamadas quando necessário. 

13/08/2020 OBJETIVOS: Identificar as partes do corpo humano; Desenvolver autonomia: 
Desenvolver a coordenação motora ampla. 
MATERIAL/ESTRATÉGIAS:  Notebook ou celular para acessar o link da música. 
Caixa de ovo, tinta guache preta, pincel, canudo flexível e cola quente ou 
cola resistente. 
DESENVOLVIMENTO: Iremos construir a nossa formiguinha e junto com ela 
dançar a música "Fui no Mercado". 
RESPOSTA: PENDENTE. 
 

19/08/2020 Atividade: Projetando a dona aranha. 
Objetivos: desenvolver habilidades artísticas, desenvolver a coordenação 
motora fina, criatividade, imaginação; promover a interação; explorar e 
reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
 Material: Um rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, canetinha, uma 
lanterna (pode ser a lanterna do celular) e um ambiente bem escuro. 
Descrição: primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma das 
partes abertas com a fita larga adesiva e em seguida desenhar com a 
canetinha a dona aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, deixar 
bem escurinho, acessar a música da dona aranha que está no link enviado 
junto, e agora utilizaremos a lanterna para projetar a dona aranha na parede 
e agora é só se divertir com a música e a dona aranha. 
RSPOSTA: FAMÍLIA REALIZOU A ATIVIDADE. 
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20/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os 
dias 10 a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via 
plataforma para auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: EM EXECUÇÃO. 
 

26/08/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Música e construção do jacaré 
Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora fina; 
criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer 
diferentes movimentos gestuais. Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, 
tinta guache verde e vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. Atividade: 
junto com o vídeo da atividade foi enviado um passo a passo de como 
confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos a música: “o jacaré 

foi passear lá na lagoa”. 
RESPOSTA: PENDENTE. 
 

27/08/2020 Objetivo: Estabelecer vínculo terapêutico; avaliar questões a serem 
trabalhadas dentro da psicologia; avaliar processo cognitivo, emocional e 
comportamental da criança. 
Material/Estratégia: Momento de lanche com a criança, estimulando 
manuseio dos alimentos. 
Resultado: Joaquim chegou ao atendimento ansioso para ir para casa, não 
queria abrir sua lancheira com sua comida. Foi incentivado pela terapeuta 
sobre comer, e pegou três bolachas, pedindo que fechasse sua lancheira, 
não quis comer o bolo que a mãe trouxe e nem o restante das bolachas. Fez 
pouco contato visual, a todo momento pede ajuda para realizar as coisas, 
até mesmo colocar sua agua no copo. Teve pouca interação com a 
terapeuta, não aceitando muito as propostas, todas as atividades ofertadas 
relatava não gostar. Demonstrou-se muito ansioso. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL. 
 

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: Thales Miguel dos Santos Ávila Lopes  
Data Nascimento: 18/05/2014 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

06/08/2020 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a 
nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 
das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada 
usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de 
março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais 
que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e 
terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso 
a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando 
vídeo chamadas quando necessário. 

13/08/2020 Neste dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho 
do seu nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome 

próprio, desenvolver coordenação motora fina e Visuo motora, imaginação e 
atenção sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi 
necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para 
colorir. 
RESPOSTA: PENDENTE. 
 

19/08/2020 Atividade enviada para casa: Conhecendo as vogais.  
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; promover momento de 
aprendizado entre família e usuário; estimular coordenação motora fina e 
viso motora; desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: Computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e 
canetinha. 
Descrição: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o registro 
das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o movimento 
dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: PENDENTE. 
 

20/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os 
dias 10 a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via 
plataforma para auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: EM EXECUÇÃO. 
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26/08/2020 Atividade enviada pra casa: 
Atividade: Refletindo as vogais na parede.  
Objetivo: Conhecer as vogais; desenvolver coordenação motora ampla; 
estimular percepção de lateralidade; estimular coordenação olho mão. 
Desenvolver atenção compartilhada e sustentada.  
Materiais: Rolo de papel Higiênico; fita durex larga; caneta permanente ou 
canetinha preta.  
Descrição: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso com rolinho 
de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha, após a confecção 
utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para refletir as 
vogais na parede. Importante que o adulto esteja mediando a execução da 
atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, incentivando que a 
criança olhe e faça o traçado das letras na parede, sempre respeitando a 
individualidade de cada aprendente. 
RESPOSTA: PENDENTE. 
 

27/08/2020 Objetivo: Estabelecer vínculo terapêutico; avaliar questões a serem 
trabalhadas dentro da psicologia; avaliar processo cognitivo, emocional e 
comportamental da criança. 
Material/Estratégia: Utilizar do brinquedo Senhor batata, no intuito de 
montar igual a imagem apresentada. Incentivando a percepção e a 
interação, como também a atenção. 
Resultado: Criança aceitou a proposta do brinquedo, montou corretamente 
como apresentado na imagem, demonstrando boa percepção e focar sua 
atenção. Foram tiradas as peças e solicitado que montasse outra forma do 
brinquedo com outras peças sem utilizar aquelas que já haviam sido 
colocadas, Thales foi muito resistente, persistindo em querer montar 
novamente o mesmo boneco, foi negociado, que poderia montar ao final do 
atendimento, ainda persistiu, ficando bravo, levantou-se da mesa não 
querendo mais brincar, terapeuta tentou negociar e o informou que não 
pegariam outro brinquedo, Thales persistiu no comportamento por algum 
tempo, mas logo retornou a sentar e realizar a atividade. Realizou uso 
correto dos objetos, como também fez contato visual corretamente. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

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: Eric Benjamin Dombroski da Silva 
Data Nascimento: 11/02/2015 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

06/08/2020 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a 
nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 
das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada 
usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de 
março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais 
que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e 
terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso 
a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando 
vídeo chamadas quando necessário. 

13/08/2020 Neste dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho 

do seu nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome 

próprio, desenvolver coordenação motora fina e Visuo motora, imaginação e 
atenção sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi 
necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para 
colorir. 
RESPOSTA: FAMÍLIA REALIZOU A ATIVIDADE. 
 

19/08/2020 Atividade enviada para casa: Conhecendo as vogais.  
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; promover momento de 
aprendizado entre família e usuário; estimular coordenação motora fina e 
viso motora; desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: Computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e 
canetinha. 
Descrição: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o registro 
das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o movimento 
dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: FAMÍLIA REALIZOU A ATIVIDADE. 
 

20/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os 
dias 10 a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via 
plataforma para auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: EM EXECUÇÃO. 
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26/08/2020 Atividade enviada pra casa: 
Atividade: Refletindo as vogais na parede.  
Objetivo: Conhecer as vogais; desenvolver coordenação motora ampla; 
estimular percepção de lateralidade; estimular coordenação olho mão. 
Desenvolver atenção compartilhada e sustentada.  
Materiais: Rolo de papel Higiênico; fita durex larga; caneta permanente ou 
canetinha preta.  
Descrição: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso com rolinho 
de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha, após a confecção 
utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para refletir as 
vogais na parede. Importante que o adulto esteja mediando a execução da 
atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, incentivando que a 
criança olhe e faça o traçado das letras na parede, sempre respeitando a 
individualidade de cada aprendente. 
RESPOSTA: FAMÍLIA REALIZOU A ATIVIDADE. 
 

27/08/2020 Objetivo: Estabelecimento de vínculo terapêutico, avaliação das questões a 
serem trabalhadas na psicologia; Avaliar processos cognitivos, 
comportamentais e emocionais apresentados pela criança. 
Materiais/Estratégia: Utilizar o brinquedo Senhor batata e figuras 
representativas para que a criança faça a montagem do boneco a partir da 
figura apresentada. 
Resultado: Eric chegou ao atendimento conversando muito, mantem uma 
conversa coerente com a situação e apresenta boa capacidade simbólica, 
imaginação e criatividade. Realizou corretamente a imitação do desenho no 
boneco, apresentando boa percepção e imitação. Teve ótima interação com 
a terapeuta, estabelecendo vínculo e realiza contato visual de acordo com o 
esperado para a sua idade. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

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: Liv Agatha Carvalho 
Data Nascimento: 19/06/2017 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

06/08/2020 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a 
nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 
das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada 
usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de 
março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais 
que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e 
terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso 
a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando 
vídeo chamadas quando necessário. 

13/08/2020 OBJETIVOS: Identificar as partes do corpo humano; Desenvolver autonomia: 
Desenvolver a coordenação motora ampla. 
MATERIAL/ESTRATÉGIAS:  Notebook ou celular para acessar o link da música. 
Caixa de ovo, tinta guache preta, pincel, canudo flexível e cola quente ou 
cola resistente. 
DESENVOLVIMENTO: Iremos construir a nossa formiguinha e junto com ela 
dançar a música "Fui no Mercado". 
RESPOSTA: FAMÍLIA REALIZOU A ATIVIDADE. 
 

19/08/2020 Atividade: Projetando a dona aranha. 
Objetivos: desenvolver habilidades artísticas, desenvolver a coordenação 
motora fina, criatividade, imaginação; promover a interação; explorar e 
reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
 Material: Um rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, canetinha, uma 
lanterna (pode ser a lanterna do celular) e um ambiente bem escuro. 
Descrição: primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma das 
partes abertas com a fita larga adesiva e em seguida desenhar com a 
canetinha a dona aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, deixar 
bem escurinho, acessar a música da dona aranha que está no link enviado 
junto, e agora utilizaremos a lanterna para projetar a dona aranha na parede 
e agora é só se divertir com a música e a dona aranha. 
RESPOSTA: FAMÍLIA REALIZOU A ATIVIDADE. 
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20/08/2020 Objetivo: Estabelecimento de vínculo terapêutico, avaliação dos aspectos 
psicológicos, emocionais, comportamentais e cognitivos apresentados pela 
criança. 
Material/Estratégia: Deixar 4 opções de atividades para que a criança 
escolha (Maleta da doutora/ Legos/ Quebra cabeça animais/ Sr. Batata) 
Resultado: Liv chegou a sala já se direcionando as atividades, escolheu os 
legos, fez a tentativa de abrir mas não conseguiu, tendo que ser auxiliada 
pela terapeuta, realizou a montagem dos legos corretamente, teve pouca 
interação com a psicóloga. Não teve muito interesse na maleta da Dr. 
Quando lhe apresentada. Montou o quebra-cabeça dos animais juntamente 
com a psicóloga, sem muita interação, desistia fácil quando não conseguia 
encaixar as peças, logo que terminou de montar voltou para o lego. Realizou 
pouco contato visual, não falou nenhuma palavra, como também não 
realizou balbucios. No momento de guardar os brinquedos, recusou-se, 
demonstrando-se brava, tirou as peças da mão da terapeuta e tirou as que 
estavam guardadas no pote. Foi orientada que não precisava guardar, mas 
que teria que se direcionar a outro atendimento, sendo auxiliada a levantar 
pela terapeuta, saiu da sala tranquilamente. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

26/08/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Música e construção do jacaré 
Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora fina; 
criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer 
diferentes movimentos gestuais. Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, 
tinta guache verde e vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. At ividade: 
junto com o vídeo da atividade foi enviado um passo a passo de como 
confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos a música: “o jacaré 

foi passear lá na lagoa”. 
RESPOSTA: PENDENTE. 
 

27/08/2020 Objetivo: Estabelecimento de vínculo terapêutico, avaliação das questões a 
serem trabalhadas na psicologia; Avaliar processos cognitivos, 
comportamentais e emocionais apresentados pela criança. 
Materiais/Estratégia: Utilizar 3 brinquedos para que a criança demonstre seu 
interesse e escolha um  (Legos, Cabeça de batata, Quebra-cabeça). 
Resultado: Quando apresentado a Liv os brinquedos, escolheu os legos, os 
virando ao chão, montou corretamente, com uma brincadeira repetitiva, 
deixou a terapeuta interagir, porém com muito estímulo e persistência. 
Manteve pouca atenção compartilhada e interação, não falou frases ou 
palavras isoladas, respostas somente corporais. Quando apresentado o 
quebra-cabeça no intuito de mudar de brincadeira, resistiu não querendo 
guardar os legos, precisou ser deixado ao lado para que interagisse com o 
quebra-cabeça, montou corretamente, permitindo auxilio da terapeuta. Foi 
resistente ao fim do atendimento, não queria guardar os legos e nem sair da 
brincadeira, foi relatado a ela que poderia deixar os brinquedos ali para o 
próximo dia de atendimento, dessa forma levantou-se e saiu da sala. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

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: João Batista Bronzatti 
Data Nascimento: 30/05/2011 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

06/08/2020 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a 
nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 
das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada 
usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de 
março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais 
que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e 
terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso 
a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando 
vídeo chamadas quando necessário. 

13/08/2020 Neste dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho 

do seu nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome 

próprio, desenvolver coordenação motora fina e Visuo motora, imaginação e 
atenção sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi 
necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para 
colorir. 
RESPOSTA: FAMÍLIA REALIZOU A ATIVIDADE. 
 

19/08/2020 Atividade enviada para casa: Conhecendo as vogais.  
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; promover momento de 
aprendizado entre família e usuário; estimular coordenação motora fina e 
viso motora; desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: Computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e 
canetinha. 
Descrição: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o registro 
das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o movimento 
dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: PENDENTE. 
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20/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os 
dias 10 a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via plataforma 
para auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: EM EXECUÇÃO. 
 

26/08/2020 Atividade enviada pra casa: 
Atividade: Refletindo as vogais na parede.  
Objetivo: Conhecer as vogais; desenvolver coordenação motora ampla; 
estimular percepção de lateralidade; estimular coordenação olho mão. 
Desenvolver atenção compartilhada e sustentada.  
Materiais: Rolo de papel Higiênico; fita durex larga; caneta permanente ou 
canetinha preta.  
Descrição: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso com rolinho 

de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha, após a confecção 

utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para refletir as vogais 

na parede. Importante que o adulto esteja mediando a execução da 

atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, incentivando que a 

criança olhe e faça o traçado das letras na parede, sempre respeitando a 

individualidade de cada aprendente. 

RESPOSTA: PENDENTE. 
 

27/08/2020 Objetivo: Trabalhar as regras e limites, como também as habilidades sociais e 
adequação comportamental; Momento de lanche. 
Materiais/Estratégia: Utilizar do momento de lanche para ter um momento 
mais descontraído, comer adequadamente, sendo pontuado e compreender 
a situação em casa através de conversa. 
Resultado: João estava muito tranquilo, pegou o lanche corretamente, teve 
que ser pontuado em alguns momentos para pegar as coisas corretamente 
colocar o suco, sendo auxiliado na autonomia de executar as tarefas. Pediu 
para a terapeuta colocar a música “O sol” para escutar enquanto comia. Foi 

conversado sobre a situação comportamental em casa, João falou pouco. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

Objetivo 
Terapêutico 

 

Trabalhar a flexibilidade, como também regras e limites, Criatividade, 
interação e habilidades sociais e adequação 
comportamental (Aguardar sua vez, aceitar perdas, choros 
excessivos, tirar pele da boca). 
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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: Agosto/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

06/08/2020 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a 
nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 
das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada 
usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de 
março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais 
que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e 
terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso 
a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando 
vídeo chamadas quando necessário. 

13/08/2020 Neste dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho 

do seu nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome 

próprio, desenvolver coordenação motora fina e Visuo motora, imaginação e 
atenção sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi 
necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para 
colorir. 
RESPOSTA: PENDENTE. 
 

19/08/2020 Atividade enviada para casa: Conhecendo as vogais.  
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; promover momento de 
aprendizado entre família e usuário; estimular coordenação motora fina e 
viso motora; desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: Computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e 
canetinha. 
Descrição: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o registro 
das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o movimento 
dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: PENDENTE. 
 

20/08/2020 Atividade para casa: Corrida maluca do alfabeto 
Objetivos: interação, concentração, atividades que envolvam o cognitivo e a 
aprendizagem, coordenação motora fina, objetos e letras do alfabeto. 
Materiais: folha em anexo, feijões e pecinhas, 1 dado. 
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Descrição: Intercalar com ele a pintura das figuras, Ele pode começar 
escolhendo qual figura começar falar o nome é pintar, depois a mãe e assim 
até o final. Pegar dois feijões, ou duas pecinhas que tenha em casa de cores 
diferentes. Pegar um dado, caso não tenha, pegar uma pecinha quadrada e 
pintar os números em suas partes fazendo um dado, ou fazer um cubo de 
papel e pintar as quantidades em cada lado formando um dado. Explicar as 
regras do jogo, cada um joga o dado e a quantidade que cair é a quantidade 
de casas que irá andar, falar o nome da figura em que sua peça parou e se 
sabe com que letra inicia. Termina o jogo quando um dos jogadores chegar no 
final. Pode ser com mais de um jogador. 
RESPOSTA: PENDENTE. 
 

26/08/2020 Atividade enviada pra casa: 
Atividade: Refletindo as vogais na parede.  
Objetivo: Conhecer as vogais; desenvolver coordenação motora ampla; 
estimular percepção de lateralidade; estimular coordenação olho mão. 
Desenvolver atenção compartilhada e sustentada.  
Materiais: Rolo de papel Higiênico; fita durex larga; caneta permanente ou 
canetinha preta.  
Descrição: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso com rolinho 
de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha, após a confecção 
utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para refletir as vogais 
na parede. Importante que o adulto esteja mediando a execução da 
atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, incentivando que a 
criança olhe e faça o traçado das letras na parede, sempre respeitando a 
individualidade de cada aprendente. 
RESPOSTA: PENDENTE. 
 

27/08/2020 Segue conduta terapêutica 
Atividade enviada novamente para casa: Corrida maluca do alfabeto 
Objetivos: interação, concentração, atividades que envolvam o cognitivo e a 
aprendizagem, coordenação motora fina, objetos e letras do alfabeto. 
Materiais: folha em anexo, feijões e pecinhas, 1 dado. 
Descrição: Intercalar com ele a pintura das figuras, Ele pode começar 
escolhendo qual figura começar falar o nome é pintar, depois a mãe e assim 
até o final. Pegar dois feijões, ou duas pecinhas que tenha em casa de cores 
diferentes. Pegar um dado, caso não tenha, pegar uma pecinha quadrada e 
pintar os números em suas partes fazendo um dado, ou fazer um cubo de 
papel e pintar as quantidades em cada lado formando um dado. Explicar as 
regras do jogo, cada um joga o dado e a quantidade que cair é a quantidade 
de casas que irá andar, falar o nome da figura em que sua peça parou e se 
sabe com que letra inicia. Termina o jogo quando um dos jogadores chegar no 
final. Pode ser com mais de um jogador. 
RESPOSTA: 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. 
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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: Agosto/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

06/08/2020 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a 
nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 
das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada 
usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de 
março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais 
que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e 
terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso 
a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando 
vídeo chamadas quando necessário. 

13/08/2020 Neste dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho 

do seu nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome 

próprio, desenvolver coordenação motora fina e Visuo motora, imaginação e 
atenção sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi 
necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para 
colorir. 
RESPOSTA: PENDENTE. 
 

19/08/2020 Atividade enviada para casa: Conhecendo as vogais.  
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; promover momento de 
aprendizado entre família e usuário; estimular coordenação motora fina e 
viso motora; desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: Computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e 
canetinha. 
Descrição: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o registro 
das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o movimento 
dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: PENDENTE. 
 

20/08/2020 Atividade para casa: Pense antes de falar (Reenvio) 
Objetivo: Trabalhar atenção e concentração 
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Material: Quadro de figuras (No arquivo enviado) 
Descrição: Explicar para a criança: “Vamos fazer um jogo, eu vou apontando 

para as figuras e você fala o nome de cada uma que eu mostrar, mas quando 
aparecer a ESTRELA você não pode falar NADA e deverá aguardar a próxima”; 

Vá apontando para as figuras e quando aparecer a estrela e a criança falar, 
lembre ela de que não pode falar “ESTRELA”. 
RESPOSTA: PENDENTE. 
 

26/08/2020 Atividade enviada pra casa: 
Atividade: Refletindo as vogais na parede.  
Objetivo: Conhecer as vogais; desenvolver coordenação motora ampla; 
estimular percepção de lateralidade; estimular coordenação olho mão. 
Desenvolver atenção compartilhada e sustentada.  
Materiais: Rolo de papel Higiênico; fita durex larga; caneta permanente ou 
canetinha preta.  
Descrição: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso com rolinho 
de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha, após a confecção 
utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para refletir as 
vogais na parede. Importante que o adulto esteja mediando a execução da 
atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, incentivando que a 
criança olhe e faça o traçado das letras na parede, sempre respeitando a 
individualidade de cada aprendente. 
RESPOSTA: PENDENTE. 
 

27/08/2020 Segue conduta terapêutica 
Atividade para casa: Pense antes de falar (Reenvio) 
Objetivo: Trabalhar atenção e concentração 
Material: Quadro de figuras (No arquivo enviado) 
Descrição: Explicar para a criança: “Vamos fazer um jogo, eu vou apontando 
para as figuras e você fala o nome de cada uma que eu mostrar, mas quando 
aparecer a ESTRELA você não pode falar NADA e deverá aguardar a 
próxima”; Vá apontando para as figuras e quando aparecer a estrela e a 

criança falar, lembre ela de que não pode falar “ESTRELA”. 
RESPOSTA: 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: Agosto/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

06/08/2020 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a 
nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 
das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada 
usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de 
março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais 
que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e 
terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso 
a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando 
vídeo chamadas quando necessário. 

13/08/2020 Neste dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho 

do seu nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome 

próprio, desenvolver coordenação motora fina e Visuo motora, imaginação e 
atenção sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi 
necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para 
colorir. 
RESPOSTA: FAMÍLIA REALIZOU A ATIVIDADE. 
 

19/08/2020 Atividade enviada para casa: Conhecendo as vogais.  
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; promover momento de 
aprendizado entre família e usuário; estimular coordenação motora fina e 
viso motora; desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: Computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e 
canetinha. 
Descrição: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o registro 
das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o movimento 
dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: FAMÍLIA REALIZOU A ATIVIDADE. 
 

20/08/2020 Atividade para casa.  
Brincadeira: Quente e frio  
Objetivos: Trabalhar a atenção compartilhada, tempo de permanência e 
foco em atividade, percepção espacial. 
Material/Estratégia: 1 brinquedo de interesse da criança 
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Descrição: Precisamos de 1 objeto (escolher um brinquedo que a criança 
tenha interesse) para que seja escondido; Uma pessoa irá contar até 20 
(tempo para que o objeto seja escondido) enquanto a outra esconde; A 
pessoa que estava contanto, começa a procurar; A pessoa que escondeu 
começa a dar “dicas“, falando está quente / está frio, quando a criança se 
aproxima ou se afasta do objeto; A criança “ganha” quando achar o objeto 

escondido; Repete a brincadeira. 
RESPOSTA: FAMÍLIA REALIZOU A ATIVIDADE. 
 

26/08/2020 Atividade enviada pra casa: 
Atividade: Refletindo as vogais na parede.  
Objetivo: Conhecer as vogais; desenvolver coordenação motora ampla; 
estimular percepção de lateralidade; estimular coordenação olho mão. 
Desenvolver atenção compartilhada e sustentada.  
Materiais: Rolo de papel Higiênico; fita durex larga; caneta permanente ou 
canetinha preta.  
Descrição: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso com rolinho 
de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha, após a confecção 
utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para refletir as vogais 
na parede. Importante que o adulto esteja mediando a execução da 
atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, incentivando que a 
criança olhe e faça o traçado das letras na parede, sempre respeitando a 
individualidade de cada aprendente. 
RESPOSTA: FAMÍLIA REALIZOU A ATIVIDADE. 
 

27/08/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade para casa: Pense antes de falar 
Objetivo: Trabalhar atenção e concentração 
Material: Quadro de figuras (No arquivo enviado) 
Descrição: Explicar para a criança: “Vamos fazer um jogo, eu vou apontando 

para as figuras e você fala o nome de cada uma que eu mostrar, mas quando 
aparecer a ESTRELA você não pode falar NADA e deverá aguardar a 
próxima”; Vá apontando para as figuras e quando aparecer a estrela e a 

criança falar, lembre ela de que não pode falar “ESTRELA”. 
RESPOSTA: FAMÍLIA REALIZOU A ATIVIDADE. 
 

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: Agosto/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

06/08/2020 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a 
nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 
das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada 
usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de 
março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais 
que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e 
terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso 
a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando 
vídeo chamadas quando necessário. 

13/08/2020 Neste dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho 

do seu nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome 

próprio, desenvolver coordenação motora fina e Visuo motora, imaginação e 
atenção sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi 
necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para 
colorir. 
RESPOSTA: PENDENTE. 
 

19/08/2020 Atividade enviada para casa: Conhecendo as vogais.  
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; promover momento de 
aprendizado entre família e usuário; estimular coordenação motora fina e 
viso motora; desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: Computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e 
canetinha. 
Descrição: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o registro 
das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o movimento 
dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: PENDENTE. 
 

20/08/2020 Objetivo: Estabelecer vínculo terapêutico, avaliar questões psicológicas, 
emocionais, comportamentais e cognitivas da criança. 
Material/Estratégia: Jogo Imagem e ação (Verificar se a criança sabe ler), 
papel, lápis de cor). 
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Resultado: Miguel chegou ao atendimento muito tranquilo e feliz, falando 
muito sobre sua rotina, estabelece um ótimo diálogo, realiza perguntas 
coerentes e traz assuntos que condizem com o que está sendo conversado. 
Relatou ler pouco, apresentou leitura adequada para sua idade (E época de 
pandemia sem escola), ficou um pouco nervoso para ler as palavras e 
apresenta ainda dificuldades (dentro do esperado), a terapeuta explicou o 
jogo então que eles estabeleceriam categorias e desenhariam algo pro outro 
adivinhar não precisando utilizar o jogo de tabuleiro. Miguel realizou a 
atividade corretamente, de acordo com as categorias esperadas, deu ideias e 
desenhou conforme solicitado, como também adivinhou os desenhos da 
terapeuta. 
RESPOSTA: PENDENTE. 
 

26/08/2020 Atividade enviada pra casa: 
Atividade: Refletindo as vogais na parede.  
Objetivo: Conhecer as vogais; desenvolver coordenação motora ampla; 
estimular percepção de lateralidade; estimular coordenação olho mão. 
Desenvolver atenção compartilhada e sustentada.  
Materiais: Rolo de papel Higiênico; fita durex larga; caneta permanente ou 
canetinha preta.  
Descrição: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso com rolinho 
de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha, após a confecção 
utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para refletir as 
vogais na parede. Importante que o adulto esteja mediando a execução da 
atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, incentivando que a 
criança olhe e faça o traçado das letras na parede, sempre respeitando a 
individualidade de cada aprendente. 
RESPOSTA: PENDENTE. 
 

27/08/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Corrida maluca do alfabeto  
Objetivos: interação, concentração, atividades que envolvam o 
cognitivo e a aprendizagem, coordenação motora fina, objetos e letras 
do alfabeto. 
Materiais: folha em anexo, feijões e pecinhas, 1 dado. 
Descrição: Intercalar com ele a pintura das figuras, Ele pode começar 
escolhendo qual figura começar falar o nome é pintar, depois a mãe e 
assim até o final. Pegar dois feijões, ou duas pecinhas que tenha em 
casa de cores diferentes. Pegar um dado, caso não tenha pegar uma 
pecinha quadrada e pintar os números em suas partes fazendo um 
dado, ou fazer um cubo de papel e pintar as quantidade em cada lado 
formando um dado. Explicar as regras do jogo, cada um joga o dado e 
a quantidade que cair é a quantidade de casas que irá andar, falar o 
nome da figura em que sua peça parou e se sabe  com que letra iniciar 
fazer o som da letra. Termina o jogo quando um dos jogadores chegar 
no final. Pode ser com mais de um jogador. 
Observação: se não tiver como imprimir olhar o jogo e tentar 
reproduzir com desenhos ou colagens. 
RESPOSTA: PENDENTE. 
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Objetivo 
Terapêutico 

Em processo de avaliação terapêutica. 
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Relatório Mensal 
 
Usuário: Fernando Gabriel Sprote 
Data Nascimento: 10/03/2007 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa José 
 

 

Data   

07/08/2020 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a 
nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 
das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada 
usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de 
março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais 
que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e 
terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso 
a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando 
vídeo chamadas quando necessário. 

14/08/2020 Neste dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho 

do seu nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome 

próprio, desenvolver coordenação motora fina e Visuo motora, imaginação e 
atenção sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi 
necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para 
colorir. 
RESPOSTA: PENDENTE. 
 

19/08/2020 Atividade enviada para casa: Conhecendo as vogais.  
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; promover momento de 
aprendizado entre família e usuário; estimular coordenação motora fina e 
viso motora; desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: Computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e 
canetinha. 
Descrição: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o registro 
das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o movimento 
dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: PENDENTE. 
 

21/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os 
dias 10 a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via 
plataforma para auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: EM EXECUÇÃO. 
 

26/08/2020 Atividade enviada pra casa: 
Atividade: Refletindo as vogais na parede.  
Objetivo: Conhecer as vogais; desenvolver coordenação motora ampla; 
estimular percepção de lateralidade; estimular coordenação olho mão. 
Desenvolver atenção compartilhada e sustentada.  
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Materiais: Rolo de papel Higiênico; fita durex larga; caneta permanente ou 
canetinha preta.  
Descrição: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso com rolinho 
de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha, após a confecção 
utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para refletir as 
vogais na parede. Importante que o adulto esteja mediando a execução da 
atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, incentivando que a 
criança olhe e faça o traçado das letras na parede, sempre respeitando a 
individualidade de cada aprendente. 
RESPOSTA: 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: Agosto/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

07/08/2020 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a 
nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 
das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada 
usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de 
março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais 
que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e 
terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso 
a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando 
vídeo chamadas quando necessário. 

14/08/2020 Neste dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho 

do seu nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome 

próprio, desenvolver coordenação motora fina e Visuo motora, imaginação e 
atenção sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi 
necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para 
colorir. 
RESPOSTA: PENDENTE. 
 

19/08/2020 Atividade enviada para casa: Conhecendo as vogais.  
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; promover momento de 
aprendizado entre família e usuário; estimular coordenação motora fina e 
viso motora; desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: Computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e 
canetinha. 
Descrição: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o registro 
das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o movimento 
dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: PENDENTE. 
 

21/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os 
dias 10 a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via 
plataforma para auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: EM EXECUÇÃO. 
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26/08/2020 Atividade enviada pra casa: 
Atividade: Refletindo as vogais na parede.  
Objetivo: Conhecer as vogais; desenvolver coordenação motora ampla; 
estimular percepção de lateralidade; estimular coordenação olho mão. 
Desenvolver atenção compartilhada e sustentada.  
Materiais: Rolo de papel Higiênico; fita durex larga; caneta permanente ou 
canetinha preta.  
Descrição: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso com rolinho 
de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha, após a confecção 
utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para refletir as 
vogais na parede. Importante que o adulto esteja mediando a execução da 
atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, incentivando que a 
criança olhe e faça o traçado das letras na parede, sempre respeitando a 
individualidade de cada aprendente. 
RESPOSTA: PENDENTE. 
 

28/08/2020 Objetivo: Reestalecer vínculo terapêutico; ampliar o foco de interesse e 
aumentar o foco de atenção nas atividades. Estimular atenção 
compartilhada. 
Estratégia/Materiais: Utilizar o senhor batata que é personagem do desenho 
de interesse de Felipe Toy Story, demonstrando uma figura do boneco para 
que faça a cópia da mesma. Auxiliando-o na construção e na interação com a 
atividade. 
Resultado: Felipe chegou ao atendimento tranquilamente, não 
demonstrando resistência na entrada, deu tchau para a mãe de forma 
correta, sem choros. Realizou a atividade corretamente, demonstrando 
percepção ao ver a imagem e reproduzi-la, com auxilio e estimulo da 
terapeuta. Porém não aceitou realizar mais de uma vez com outras imagens, 
após terminar uma, quis guardar o jogo. Teve que ser mediado a realizar 
outra atividade, solicitou várias vezes para sair da sala. Realizou boa 
interação comparado a outros atendimentos.  
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

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: Agosto/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

07/08/2020 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a 
nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 
das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada 
usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de 
março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais 
que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e 
terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso 
a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando 
vídeo chamadas quando necessário. 

14/08/2020 OBJETIVOS: Identificar as partes do corpo humano; Desenvolver autonomia: 
Desenvolver a coordenação motora ampla. 
MATERIAL/ESTRATÉGIAS:  Notebook ou celular para acessar o link da música. 
Caixa de ovo, tinta guache preta, pincel, canudo flexível e cola quente ou 
cola resistente. 
DESENVOLVIMENTO: Iremos construir a nossa formiguinha e junto com ela 
dançar a música "Fui no Mercado". 
RESPOSTA: PENDENTE. 
 

19/08/2020 Atividade: Projetando a dona aranha. 
Objetivos: desenvolver habilidades artísticas, desenvolver a coordenação 
motora fina, criatividade, imaginação; promover a interação; explorar e 
reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
 Material: Um rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, canetinha, uma 
lanterna (pode ser a lanterna do celular) e um ambiente bem escuro. 
Descrição: primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma das 
partes abertas com a fita larga adesiva e em seguida desenhar com a 
canetinha a dona aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, deixar 
bem escurinho, acessar a música da dona aranha que está no link enviado 
junto, e agora utilizaremos a lanterna para projetar a dona aranha na parede 
e agora é só se divertir com a música e a dona aranha. 
RESPOSTA: PENDENTE. 
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21/08/2020 Objetivo: Orientação ao pai sobre o uso da máscara, estabelecer vínculo 
terapêutico com a criança. 
Materiais/Estratégia: Deixar alguns brinquedos (Legos, encaixes, massinha) 
para que a criança explore a sala, orientando e interagindo na brincadeira. 
Utilizar de música de seu interesse. 
Resultado: Arádia chorou muito durante o atendimento inteiro, interagiu 
pouco, realizou alguns encaixes, mas não demonstrou muito interesse nos 
objetos da sala. Foi conversado com o pai sobre a rotina;  
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

26/08/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Música e construção do jacaré 
Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora fina; 
criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer 
diferentes movimentos gestuais. Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, 
tinta guache verde e vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. Atividade: 
junto com o vídeo da atividade foi enviado um passo a passo de como 
confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos a música: “o jacaré 

foi passear lá na lagoa”. 
RESPOSTA: PENDENTE. 
 

28/08/2020 Atividade para casa: 
Atividade: Brincadeira por imitação. 
Objetivo: Estimular o brincar através da imitação. 
Materiais/Estratégia: Uma boneca ou outro brinquedo que a criança 
demonstre maior interesse. 
Descrição: Passo 1: Separe um momento que seja exclusivo para a realização 
dessa atividade, elimine distratores como televisão, celular e rádio. Passo 2: 
Escolha um brinquedo que seja de maior preferência da criança, qualquer 
brinquedo que normalmente ela costuma manipular. Passo 3: Sente-se em 
frente a criança a uma distância confortável em que você consiga manter o 
contato olho a olho. Passo 4: Segure o brinquedo, narre a brincadeira e faça 
efeitos sonoros. (Exemplo: pegue a boneca e diga “Oi eu sou a Maria”, “vamos 

brincar?”, “estou com fome”, “vamos comer?”, “nham, nham, que gostoso”) 

Passo 5: Entregue o brinquedo na mão da criança e diga que é a vez dela fazer. 
Observação: se a criança não conseguir realizar a imitação, dê ajuda física, 
ajude-a segurar o brinquedo (apoiando suas mãos), auxiliando a fazer os 
movimentos e continue narrando a brincadeira.  
RESPOSTA: 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: Agosto/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

07/08/2020 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 

planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 

atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a 

nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 

das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada 

usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de 

março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais 

que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e 

terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso 

a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando 

vídeo chamadas quando necessário. 

14/08/2020 Neste dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho 

do seu nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome 

próprio, desenvolver coordenação motora fina e Visuo motora, imaginação e 

atenção sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi 

necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para 

colorir. 

RESPOSTA: PENDENTE. 
 

19/08/2020 Atividade enviada para casa: Conhecendo as vogais.  
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; promover momento de 
aprendizado entre família e usuário; estimular coordenação motora fina e 
viso motora; desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: Computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e 
canetinha. 
Descrição: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o registro 

das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o movimento 

dos dedos, conforme comando da música. 

RESPOSTA: PENDENTE. 
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21/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os 

dias 10 a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via 

plataforma para auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 

RESPOSTA: EM EXECUÇÃO. 
 

26/08/2020 Atividade enviada pra casa: 
Atividade: Refletindo as vogais na parede.  
Objetivo: Conhecer as vogais; desenvolver coordenação motora ampla; 
estimular percepção de lateralidade; estimular coordenação olho mão. 
Desenvolver atenção compartilhada e sustentada.  
Materiais: Rolo de papel Higiênico; fita durex larga; caneta permanente ou 
canetinha preta.  
Descrição: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso com rolinho 
de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha, após a confecção 
utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para refletir as 
vogais na parede. Importante que o adulto esteja mediando a execução da 
atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, incentivando que a 
criança olhe e faça o traçado das letras na parede, sempre respeitando a 
individualidade de cada aprendente. 
RESPOSTA: PENDENTE. 
 

28/08/2020 Objetivo: Reestabelecer vínculo terapêutico. Trabalhar a iniciativa e atenção 
compartilhada nos momentos de atividade. 
Materiais/ Estratégia: Atendimento em dupla com o irmão menor Samuel, 
no intuito de estimular o vínculo saudável entre eles e a interação efetiva. 
Utilizar da montagem do senhor batata, orientando a montagem através de 
imagem para cópia. 
Resultado: Erik manteve ótimo comportamento durante toda a atividade, 
apresentando boa interação e compreensão das orientações realizadas pela 
terapeuta durante a montagem do boneco. Realizou ajuda ao irmão e 
compreendeu que precisava esperar sua vez. Teve boa atenção e atenção 
compartilhada. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

Objetivos Trabalhar iniciativa nas atividades; incentivar a interação e atenção 
compartilhada; aumentar foco de atenção e atenção compartilhada. 
Trabalhar 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: Samuel da Silva 
Data Nascimento: 05/12/2014 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

07/08/2020 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 

planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 

atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a 

nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 

das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada 

usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de 

março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais 

que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e 

terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso 

a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando 

vídeo chamadas quando necessário. 

14/08/2020 OBJETIVOS: Identificar as partes do corpo humano; Desenvolver autonomia: 
Desenvolver a coordenação motora ampla. 
MATERIAL/ESTRATÉGIAS:  Notebook ou celular para acessar o link da 
música. Caixa de ovo, tinta guache preta, pincel, canudo flexível e cola 
quente ou cola resistente. 
DESENVOLVIMENTO: Iremos construir a nossa formiguinha e junto com ela 
dançar a música "Fui no Mercado". 
RESPOSTA: PENDENTE. 
 

19/08/2020 Atividade: Projetando a dona aranha. 
Objetivos: desenvolver habilidades artísticas, desenvolver a coordenação 
motora fina, criatividade, imaginação; promover a interação; explorar e 
reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
 Material: Um rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, canetinha, uma 
lanterna (pode ser a lanterna do celular) e um ambiente bem escuro. 
Descrição: primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma das 
partes abertas com a fita larga adesiva e em seguida desenhar com a 
canetinha a dona aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, 
deixar bem escurinho, acessar a música da dona aranha que está no link 
enviado junto, e agora utilizaremos a lanterna para projetar a dona aranha 
na parede e agora é só se divertir com a música e a dona aranha. 
RESPOSTA: PENDENTE. 
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21/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os 
dias 10 a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via 
plataforma para auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: EM EXECUÇÃO. 
 

26/08/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Música e construção do jacaré 
Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora fina; 
criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer 
diferentes movimentos gestuais. Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, 
tinta guache verde e vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. Atividade: 
junto com o vídeo da atividade foi enviado um passo a passo de como 
confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos a música: “o jacaré 

foi passear lá na lagoa”. 
RESPOSTA: PENDENTE. 
 

28/08/2020 Objetivo: Reestabelecer vínculo terapêutico. Trabalhar a iniciativa e atenção 
compartilhada nos momentos de atividade. 
Materiais/ Estratégia: Atendimento em dupla com o irmão maior Erik, no 
intuito de estimular o vínculo saudável entre eles e a interação efetiva. 
Utilizar da montagem do senhor batata, orientando a montagem através de 
imagem para cópia. 
Resultado: Samuel demonstrou-se muito feliz ao voltar aos atendimentos, 
sendo afetivo com os terapeutas. No momento da brincadeira realizou 
corretamente, em alguns momentos querendo jogar na vez do irmão, mas 
quando orientado realizava corretamente. Chamou o irmão de burro 
algumas vezes, sendo corrigido sobre o comportamento, demonstrando 
compreender. Realizou boa interação e atenção compartilhada durante toda 
a atividade, precisou ser mediado para aguardar sua vez em todos os 
momentos. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

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: Agosto/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

07/08/2020 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a 
nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 
das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada 
usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de 
março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais 
que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e 
terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso 
a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando 
vídeo chamadas quando necessário. 

14/08/2020 Neste dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho 

do seu nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome 

próprio, desenvolver coordenação motora fina e Visuo motora, imaginação e 
atenção sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi 
necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para 
colorir. 
RESPOSTA: FAMÍLIA CONCLUIU A ATIVIDADE. 

19/08/2020 Atividade enviada para casa: Conhecendo as vogais.  
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; promover momento de 
aprendizado entre família e usuário; estimular coordenação motora fina e 
viso motora; desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: Computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e 
canetinha. 
Descrição: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o registro 
das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o movimento 
dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: FAMÍLIA CONCLUIU A ATIVIDADE. 
 

21/08/2020 ATENDIMENTO PRESENCISAL – não compareceu 

 

26/08/2020 Atividade enviada pra casa: 
Atividade: Refletindo as vogais na parede.  
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Objetivo: Conhecer as vogais; desenvolver coordenação motora ampla; 
estimular percepção de lateralidade; estimular coordenação olho mão. 
Desenvolver atenção compartilhada e sustentada.  
Materiais: Rolo de papel Higiênico; fita durex larga; caneta permanente ou 
canetinha preta.  
Descrição: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso com rolinho 
de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha, após a confecção 
utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para refletir as 
vogais na parede. Importante que o adulto esteja mediando a execução da 
atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, incentivando que a 
criança olhe e faça o traçado das letras na parede, sempre respeitando a 
individualidade de cada aprendente. 
RESPOSTA: FAMÍLIA REALIZOU A ATIVIDADE. 
 

28/08/2020 Objetivo: Proporcionar um momento de interação entre a família; Trabalhar 

a compreensão de regras e limites; Estimular atenção.  

Atividade: Brincando de alerta das cores  

Descrição: Essa atividade pode ser feita dentro de casa ou na rua; Explicar 

para O Diogo como será a atividade antes de começar; Você será o líder e 

falará as cores para que Diogo encontre no cômodo, permita e incentive que 

ele também fale alguma cor pra você procurar; O líder diz “alerta da cor 

VERMELHA” ; Diogo deverá correr e procurar algo que tenha a cor 

VERMELHA para encostar; Ir propondo outras cores para que ele procure. 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

 

Objetivo 
Terapêutico 

Trabalhar flexibilidade para compreender/aceitar regras e limites. 
Trabalhar adequação comportamental. Ampliar foco de interesse e 
foco de atenção nas atividades. Trabalhar 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: Jean Fernando de Oliveira Junior 
Data Nascimento: 27/05/2013 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

07/08/2020 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade 
ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 
recibo das atividades que são encaminhadas para serem realizadas em 
casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades 
enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe 
elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as 
atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a 
equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 
realizando vídeo chamadas quando necessário. 
 

14/08/2020 Neste dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho 

do seu nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome 
próprio, desenvolver coordenação motora fina e Visuo motora, imaginação e 
atenção sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi 
necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para 
colorir. 
RESPOSTA: PENDENTE. 
 

19/08/2020 Atividade enviada para casa: Conhecendo as vogais.  
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; promover momento de 
aprendizado entre família e usuário; estimular coordenação motora fina e 
viso motora; desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: Computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e 
canetinha. 
Descrição: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o registro 
das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o movimento 
dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: PENDENTE. 
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21/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os 
dias 10 a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via 
plataforma para auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: EM EXECUÇÃO. 
 

26/08/2020 Atividade enviada pra casa: 
Atividade: Refletindo as vogais na parede.  
Objetivo: Conhecer as vogais; desenvolver coordenação motora ampla; 
estimular percepção de lateralidade; estimular coordenação olho mão. 
Desenvolver atenção compartilhada e sustentada.  
Materiais: Rolo de papel Higiênico; fita durex larga; caneta permanente 
ou canetinha preta.  
Descrição: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso com rolinho 
de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha, após a confecção 
utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para refletir as 
vogais na parede. Importante que o adulto esteja mediando a execução 
da atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, incentivando 
que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, sempre 
respeitando a individualidade de cada aprendente. 
RESPOSTA: PENDENTE. 
 

28/08/2020 Objetivo: Trabalhar a atenção e participação no atendimento, como também 
ampliar o foco de interesse. 
Material/Estratégia: Atendimentos realizados em duplas de profissionais 
Psicologia/Fisioterapia e Psicologia/Psicopedagogia. Peças de lego coladas 
na parede no intuito de chamar atenção da criança para retirar as peças e 
monta-las, depois auxilia-lo a guardar no pote. 
Resultado: Jean ficou com a máscara a maior parte do tempo no 
atendimento, tendo que ser mediado em alguns momentos a colocar 
novamente a máscara, feito a partir de muitas tentativas. Realizou com 
estimulo e mediação a pega dos legos, como também ficou observando por 
muito tempo os legos, realizou a montagem com repetição, porém não 
realizou com independência e autonomia a atividade proposta. Demonstrou-
se bastante agitado no segundo momento do atendimento, querendo a todo 
momento a bola de fisioterapia, sentando-se em cima para balançar, fez 
tentativas de colocar a bola em cima da mesa ou da cadeira, querendo subir 
em cima da bola, tendo que ser auxiliado diretamente a tirar a bola e coloca-
la no chão. Não realizou contato visual espontâneo, somente com muito 
estimulo, sua interação foi somente através de mediação diretamente. 
Guardou os legos no pote também com mediação e orientação das 
terapeutas. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

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: Agosto/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

07/08/2020 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade 
ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 
recibo das atividades que são encaminhadas para serem realizadas em 
casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades 
enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe 
elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as 
atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a 
equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 
realizando vídeo chamadas quando necessário. 
 

14/08/2020 Neste dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do 
“bichinho do seu nome”, com o objetivo de estimularmos o 

reconhecimento do nome próprio, desenvolver coordenação motora 
fina e Visuo motora, imaginação e atenção sustentada e 
compartilhada. Para realizar essa proposta foi necessário utilizar como 
recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir. 
RESPOSTA: PENDENTE. 

 
19/08/2020 Atividade enviada para casa: Conhecendo as vogais.  

Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; promover momento de 
aprendizado entre família e usuário; estimular coordenação motora fina e 
viso motora; desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: Computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e 
canetinha. 

Descrição: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o 
registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer 
o movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: PENDENTE. 
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21/08/2020 Objetivo: Reestabelecimento de vínculo terapêutico, avaliar a situação 
psicológica, emocional e comportamental da criança. 
Material/Estratégia: Utilizar do jogo “Resposta mágica” o qual é de 

interesse de Martina, após o jogo finalizar o atendimento com música 
e coreografia. 
Resultado: Martina chegou ao atendimento muito tranquila e foi 
participativa, manteve boa interação com a atividade proposta, 
realizando corretamente o jogo. Precisou de estimulo e insistência 
para interagir com a terapeuta. Compreendeu muito bem os 
comandos e aceitou as negociações. Encenou e participou do 
momento de música. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

26/08/2020 Atividade enviada pra casa: 
Atividade: Refletindo as vogais na parede.  
Objetivo: Conhecer as vogais; desenvolver coordenação motora ampla; 
estimular percepção de lateralidade; estimular coordenação olho mão. 
Desenvolver atenção compartilhada e sustentada.  
Materiais: Rolo de papel Higiênico; fita durex larga; caneta permanente 
ou canetinha preta.  
Descrição: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso com rolinho 
de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha, após a confecção 
utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para refletir as 
vogais na parede. Importante que o adulto esteja mediando a execução 
da atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, incentivando 
que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, sempre 
respeitando a individualidade de cada aprendente. 
RESPOSTA: PENDENTE. 
 

28/08/2020 Atividade para casa: 
Objetivo: Habilidades sociais e autopercepção. 

Materiais/ Estratégia: Caixa de papelão ou qualquer outra caixa grande. 

Descrição: A brincadeira deve ser realizada entre a criança e um adulto; 

Separar uma caixa para que ela coloque os objetos que buscar dentro da 

caixa; Explicar para Martina que irão brincar de “O mestre manda”, e que ela 

colocará as coisas que mais gosta e que você pedir dentro da caixa; Falar “o 

mestre mandou...” e solicitar as “coisas preferidas dela” como exemplo: ... 

Buscar no seu quarto o seu brinquedo preferido; ... Buscar sua camiseta 

preferida;... Buscar na geladeira o que você mais gosta de comer; ... Buscar 

seu ursinho preferido; ... Pegar o sapato que você mais gosta de usar; IR 

SOLICITANDO COISAS QUE MARTINA GOSTE PARA COLOCAR NA CAIXA. Após 

o término, mostrar pra ela as coisas que colocaram dentro da caixa, falando o 

nome de cada uma. Reforçando pra ela que ali estão as coisas preferidas dela. 

RESPOSTA: PENDENTE. 
 

Objetivo 
Terapêutico 

Adequação comportamental (comportamentos inadequados, 
agressão, atirar se ao chão, sentar-se à mesa para realizar as 
atividades) trabalhar 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: Agosto/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

07/08/2020 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a 
nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 
das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada 
usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de 
março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais 
que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e 
terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além 
disso a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 
realizando vídeo chamadas quando necessário. 

14/08/2020 OBJETIVOS: Identificar as partes do corpo humano; Desenvolver autonomia: 
Desenvolver a coordenação motora ampla. 
MATERIAL/ESTRATÉGIAS:  Notebook ou celular para acessar o link da 
música. Caixa de ovo, tinta guache preta, pincel, canudo flexível e cola 
quente ou cola resistente. 
DESENVOLVIMENTO: Iremos construir a nossa formiguinha e junto com ela 
dançar a música "Fui no Mercado". 
RESPOSTA: PENDENTE. 
 

19/08/2020 Atividade: Projetando a dona aranha. 
Objetivos: desenvolver habilidades artísticas, desenvolver a coordenação 
motora fina, criatividade, imaginação; promover a interação; explorar e 
reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
 Material: Um rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, canetinha, uma 
lanterna (pode ser a lanterna do celular) e um ambiente bem escuro. 
Descrição: primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma das 
partes abertas com a fita larga adesiva e em seguida desenhar com a 
canetinha a dona aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, deixar 
bem escurinho, acessar a música da dona aranha que está no link enviado 
junto, e agora utilizaremos a lanterna para projetar a dona aranha na parede 
e agora é só se divertir com a música e a dona aranha. 
RESPOSTA: PENDENTE. 
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21/08/2020 Objetivo: Estabelecimento de vínculo terapêutico; Avaliar as questões 
psicológicas, emocionais, comportamentais e cognitivas da criança. 
Material/Estratégia: Separar três jogos para que Leonardo escolha (Sr. 
Batata, Quebra cabeça, Ferramentas). Estimulando a interação e aceitação 
de brinquedos e materiais que não sejam pedagógicos (busca intensa da 
criança). 
Resultado: Leonardo chegou ao atendimento relatando não querer 
nenhuma das atividades propostas. Em seguida, pediu “Letras” e “Alfabeto”, 

chorou um pouco, terapeuta começou a brincar com as ferramentas na 
oficina de brinquedo e ele foi se aproximando, em um momento bateu com 
o martelinho de plástico no dedo e a terapeuta pegou a maleta da Doutora 
de brinquedo encenando cuidados, Leonardo demonstrou muito interesse e 
interagiu, realizando uma brincadeira pouco simbólica, foi estimulado no 
brincar. Não aceitou músicas, solicitava o tempo todo “Música do alfabeto”. 

Interagiu pouco com a terapeuta. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

26/08/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Música e construção do jacaré 
Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora fina; 
criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer 
diferentes movimentos gestuais. Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, 
tinta guache verde e vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. Atividade: 
junto com o vídeo da atividade foi enviado um passo a passo de como 
confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos a música: “o jacaré 

foi passear lá na lagoa”. 
RESPOSTA: PENDENTE. 
 

28/08/2020 Atividade enviada para casa: 
Conhecendo as emoções 
Objetivo – Trabalhar a fala e linguagem, como também as habilidades 
socioemocionais.  
Material/Estratégia: Utilizar celular ou tablet para visualizar o Vídeo e 
Imagens enviadas anexo para a família pela plataforma. 
Descrição: Sentar-se com a criança em um momento exclusivo para ela, em 
que esteja somente ele e um adulto; Chamar a atenção dela para o vídeo 
enviado referente a música das emoções; Enquanto a criança escuta e 
assiste o vídeo, apontar para o desenho que estará no canto do vídeo, 
nomeando a emoção que aparecer (Feliz, triste, bobo, bravo); Após 
assistirem o vídeo apresentar para a criança as figuras envidas no final deste 
arquivo, incentivando que identifique e nomeie as emoções; 
RESPOSTA: PENDENTE. 
 

Objetivo 
Terapêutico 

Em processo de avaliação terapêutica. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
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Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
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Relatório Mensal 
 
Usuário: Eliezer Chaves Paes Landim Serapião 
Data Nascimento: 23/06/2016 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

07/08/2020 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade 
ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 
recibo das atividades que são encaminhadas para serem realizadas em 
casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades 
enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe 
elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as 
atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a 
equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 
realizando vídeo chamadas quando necessário. 

14/08/2020 Neste dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do 
“bichinho do seu nome”, com o objetivo de estimularmos o 

reconhecimento do nome próprio, desenvolver coordenação motora 
fina e Visuo motora, imaginação e atenção sustentada e 
compartilhada. Para realizar essa proposta foi necessário utilizar como 
recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir. 
RESPOSTA: FAMÍLIA REALIZOU A ATIVIDADE. 
 

19/08/2020 Atividade enviada para casa: Conhecendo as vogais.  
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; promover momento de 
aprendizado entre família e usuário; estimular coordenação motora fina e 
viso motora; desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: Computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e 
canetinha. 
Descrição: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o registro 
das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o movimento 
dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: PENDENTE. 

 
21/08/2020 Objetivo: Criança veio para o primeiro atendimento acompanhado da mãe, 

com o objetivo de orientações ao uso correto da máscara. 
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Material/Estratégia: Utilizar Brinquedos e quebra-cabeça. Conversa com a 
mãe sobre a rotina da criança. 
Resultado: Eliezer utiliza a máscara, porém abaixa o tempo todo do nariz, 
Criança teve boa interação com a terapeuta e com os brinquedos, 
compartilhando atenção e demonstrando compreensão do uso da máscara 
quando pontuado. Demonstrou-se menos agitado que o último atendimento 
na instituição. Mãe recebeu e aceitou orientações. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

26/08/2020 Atividade enviada para casa: 
Atividade: Música e construção do jacaré 
Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora fina; 
criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer 
diferentes movimentos gestuais. Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, 
tinta guache verde e vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. Atividade: 
junto com o vídeo da atividade foi enviado um passo a passo de como 
confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos a música: “o jacaré 

foi passear lá na lagoa”. 
RESPOSTA: PENDENTE. 
 

28/08/2020 Atividade enviada para casa: 
Conhecendo as emoções 
Objetivo – Trabalhar a fala e linguagem, como também as habilidades 
socioemocionais.  
Material/Estratégia: Utilizar celular ou tablet para visualizar o Vídeo e 
Imagens enviadas anexo para a família pela plataforma. 
Descrição: Sentar-se com a criança em um momento exclusivo para ela, em 
que esteja somente ele e um adulto; Chamar a atenção dela para o vídeo 
enviado referente a música das emoções; Enquanto a criança escuta e 
assiste o vídeo, apontar para o desenho que estará no canto do vídeo, 
nomeando a emoção que aparecer (Feliz, triste, bobo, bravo); Após 
assistirem o vídeo apresentar para a criança as figuras envidas no final deste 
arquivo, incentivando que identifique e nomeie as emoções; 
RESPOSTA: PENDENTE. 
 

Objetivo 
Terapêutico 

Em processo de avaliação terapêutica. 
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RELATORIO MENSAL – AGOSTO/2020 

 

Estagiária Pedagogia Rogiane Gordin de Avila Duarte 
 
Usuário: Gustavo Antônio de Souza Manske 
Data de nascimento:  24/072008 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Pedagoga Rogiane Duarte 

 
Data  
03/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade 

ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo 
das atividades que são encaminhadas para serem realizadas em 
casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades 
enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe 
elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as 
atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou 
a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem 
a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso 
a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 
realizando vídeo chamadas quando necessário. 

10/08/20 Vídeo da Educadora de Artes. 
 
Objetivos: Promover a socialização e a interação. Buscar a 
participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem 
oral e corporal. 
 
Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de 
papelão, som e luz. 
 
Etapas: Escolha do tema, Compor os personagens, confeccionar o 
cenário, roupas, som e luz, Ensaios e Apresentação online. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

17/08/20 Nesse dia realizei observação nos atendimentos da psicopedagoga 
da instituição, para adquirir conhecimento na área. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

19/08/20 NOITE TEMÁTICA (Vídeo Educadora de Artes Maristela Imianowsky 
Kolaga) 
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Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a 
família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, 
artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para 
incrementar a ideia, você pode preparar pratos temáticos (pipoca, 
pizza, sanduiche, comida típica) e escolher filmes, músicas ou danças 
de acordo com o tema escolhido.  
 
Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para os 
participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de 
interação social.  
Forma: realizar brincadeira de papéis sociais. 
RESPOSTA: Realizou a atividade. 
 

24/08/20 Atividade realizada em conjunto com a psicóloga e a fonoaudióloga 
da Instituição. 
 
Título: Caixinha dos problemas 
 
Objetivos: trabalhar a interação entre a familia, perceber emoções e 
sentimentos e aprender a expressá-los. Estimular a intenção 
comunicativa e a linguagem escrita. 
 
Material/estratégias: Um pote para colocar os papeis, papel, caneta e 
tesoura.  
 
Atividade: No papel, cada um irá escrever vários problemas que tem 
no dia a dia dentro de casa ou no trabalho e escola. Podem ser 
problemas simples e algumas preocupações (por exemplo: não sei 
fazer amigos, não consigo organizar meu quarto, dificuldade em 
alguma matéria da escola, problemas no trabalho, não sei cozinhar 
nada etc.) A ideia é que vocês escrevam problemas que cada um tem, 
podem ser 3 ou 4 problemas e preocupações de cada um, depois 
conversem sobre isso e procurem soluções. Por exemplo: não tenho 
tempo de cozinhar e o Gustavo não sabe cozinhar. Como resolver? 
Uma possível solução é comprar comida pronta ou então ensinar o 
Gustavo a fazer pequenas coisas para que não fique tão pesado para 
a familia. A ideia é vocês encontrarem soluções para se organizarem 
em casa e entender que precisamos achar formas de resolver os 
problemas  
RESPOSTA: Realizou a atividade. 
 

26/08/20 Vídeo enviado pela educadora de artes. 
Sessão de cinema 
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Objetivo: Inserir a arte do cinema no processo de ensino-
aprendizagem, e na vida cotidiana do educando. Promover a reflexão 
e a leitura da mensagem de um filme, apontando as características 
expostas e envolvendo todos os eixos pertencentes ao tema 
abordado.  
 
Material/estratégia: televisão 
 
Atividade: assistir um filme todos juntos, em familia. Dê preferência a 
noite, para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou se for 
de dia vocês podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. 
Durante a sessão de cinema estourar uma pipoca e comerem todos 
juntos. 
RESPOSTA: pendente. 
 

31/08/20 Atendimento terapêutico. 
 
Objetivo: estabelecer vínculo terapêutico e observar aspectos 
pedagógicos. 
 
Material/estratégia: A proposta do atendimento foi o jogo: “A caixa 
mágica de perguntas para crianças”. Jogo formado por cartas de 
perguntas, com o objetivo de conhecer melhor o Gustavo e de 
estabelecer um diálogo com ele. 
 
Resultado: No início Gustavo se mostrou tímido, mas aos poucos 
conforme íamos conversando e jogando, foi se soltando e dialogando 
mais comigo. Durante o atendimento percebi que Gustavo tem 
dificuldade na leitura, sendo necessário o meu auxílio para ler as 
perguntas no jogo. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

Objetivos Estabelecer vínculo terapêutico e avaliar aspectos pedagógicos. 
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Usuário: Alana Godoy Silveira 
Data de nascimento:  
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Pedagoga Rogiane Duarte 

 
Data  
03/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade 

ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo 
das atividades que são encaminhadas para serem realizadas em 
casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades 
enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe 
elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as 
atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou 
a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem 
a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso 
a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 
realizando vídeo chamadas quando necessário. 

10/08/20 Vídeo da Educadora de Artes. 
 
Objetivos: Promover a socialização e a interação. Buscar a 
participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem 
oral e corporal. 
 
Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de 
papelão, som e luz. 
 
Etapas: Escolha do tema, Compor os personagens, confeccionar o 
cenário, roupas, som e luz, Ensaios e Apresentação online. 
RESPOSTA: Realizou a atividade. 
 

17/08/20 Nesse dia realizei observação nos atendimentos da psicopedagoga 
da instituição, para adquirir conhecimento na área. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL  

 
19/08/20 NOITE TEMÁTICA (Vídeo Educadora de Artes Maristela Imianowsky 

Kolaga) 
 
Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a 
família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, 
artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para 
incrementar a ideia, você pode preparar pratos temáticos (pipoca, 

786 / 1118



 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 
 

_______________________________________ 
Rogiane Gordin de Avila Duarte 

Pedagoga - Estagiária 
 

pizza, sanduiche, comida típica) e escolher filmes, músicas ou danças 
de acordo com o tema escolhido.  
 
Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para os 
participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de 
interação social.  
 
Forma: Realizar brincadeira de papéis sociais. 
RESPOSTA: Realizou a atividade. 
 

24/08/20 Atividade realizada em conjunto com os Educadores Físicos da 
Instituição. 
 
Título: Conhecendo melhor 
 
Objetivos: Conhecer um pouco mais sobre a Alana, estabelecer 
vínculo terapêutico e avaliar aspectos pedagógicos. 
 
Material/estratégia: Perguntas em anexos 
 
Atividade: A atividade se baseia em um questionário que será 
aplicado para a Alana, onde procuramos conhecer um poco mais 
sobre a mesma, sua rotina, suas responsabilidades em casa, etc. 
 RESPOSTA: Realizou a atividade. 
 

26/08/20 Vídeo enviado pela educadora de artes. 
Sessão de cinema 
 
Objetivo: Inserir a arte do cinema no processo de ensino-
aprendizagem, e na vida cotidiana do educando. Promover a reflexão 
e a leitura da mensagem de um filme, apontando as características 
expostas e envolvendo todos os eixos pertencentes ao tema 
abordado.  
 
Material/estratégia: televisão 
 
Atividade: assistir um filme todos juntos, em familia. Dê preferência a 
noite, para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou se for 
de dia vocês podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. 
Durante a sessão de cinema estourar uma pipoca e comerem todos 
juntos. 
RESPOSTA: Realizou a atividade. 
 

31/08/20 Atendimento terapêutico. 
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Objetivo: Estabelecer vínculo terapêutico e observar aspectos 
pedagógicos. 
 
Material/estratégia: A proposta do atendimento foi o jogo: “A caixa 
mágica de perguntas para crianças”. Jogo formado por cartas de 
perguntas, com o objetivo de conhecer melhor a Alana e de 
estabelecer um vínculo com ela. 
 
Resultado:  Alana foi bem participativa na atividade, manteve o 
diálogo, relatou gostar muito de escrever, me pediu um caderno para 
mostrar a letra dela, porque tinha melhorado a sua escrita. Manteve 
contato visual durante o diálogo. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

Objetivos Estabelecer vínculo terapêutico e avaliar aspectos pedagógicos. 
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Data  
03/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade 

ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo 
das atividades que são encaminhadas para serem realizadas em 
casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades 
enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe 
elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as 
atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou 
a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem 
a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso 
a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 
realizando vídeo chamadas quando necessário. 

10/08/20 Vídeo da Educadora de Artes. 
 
Objetivos: Promover a socialização e a interação. Buscar a 
participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem 
oral e corporal. 
 
Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de 
papelão, som e luz. 
 
Etapas: Escolha do tema, Compor os personagens, confeccionar o 
cenário, roupas, som e luz, Ensaios e Apresentação online. 
RESPOSTA: Realizou a atividade. 
 

17/08/20 Nesse dia realizei observação nos atendimentos da psicopedagoga 
da instituição, para adquirir conhecimento na área. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

19/08/20 NOITE TEMÁTICA (Vídeo Educadora de Artes Maristela Imianowsky 
Kolaga) 
 
Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a 
família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, 
artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para 
incrementar a ideia, você pode preparar pratos temáticos (pipoca, 

Usuário: Edie Lourenço Carvalho 
Data de nascimento: 20/02/2009 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Pedagoga Rogiane Duarte   
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pizza, sanduiche, comida típica) e escolher filmes, músicas ou danças 
de acordo com o tema escolhido.  
 
Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para os 
participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de 
interação social.  
 
Forma: Realizar brincadeira de papéis sociais. 
RESPOSTA: pendente. 
 

24/08/20 Atividade realizada em conjunto com a fonoaudiologia e a psicóloga 
da Instituição. 
 
Título: Sedo Youtuber por um dia. 
 
Objetivos: Desenvolver a narrativa, a criatividade, imaginação, 
oralidade e a comunicação verbal. 
 
Material/estratégia: Celular 
 
Atividade: Consiste em o usuário imaginar que tem uma conta no 
Youtube e gravar um vídeo para o seu canal. Escolhendo um tema 
dentre esses: Quarentena ou Filmes. Relatar a sua opinião. O vídeo 
terá que ter introdução, desenvolvimento e conclusão.  
RESPOSTA: Realizou a atividade. 
 

26/08/20 Vídeo enviado pela educadora de artes. 
Sessão de cinema 
 
Objetivo: Inserir a arte do cinema no processo de ensino-
aprendizagem, e na vida cotidiana do educando. Promover a reflexão 
e a leitura da mensagem de um filme, apontando as características 
expostas e envolvendo todos os eixos pertencentes ao tema 
abordado.  
Material/estratégia: televisão 
Atividade: assistir um filme todos juntos, em familia. Dê preferência a 
noite, para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou se for 
de dia vocês podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. 
Durante a sessão de cinema estourar uma pipoca e comerem todos 
juntos. 
RESPOSTA: Realizou a atividade. 
 

31/08/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL – não compareceu 
 

Objetivos Estabelecer vínculo terapêutico e avaliar aspectos pedagógicos. 
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Usuario: Felipe Felix 
Data de nascimento: 17/07/2014 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Pedagoga Rogiane Duarte 

 
Data  
03/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade 

ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo 
das atividades que são encaminhadas para serem realizadas em 
casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades 
enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe 
elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as 
atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou 
a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem 
a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso 
a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 
realizando vídeo chamadas quando necessário. 

10/08/20 Vídeo a dança da formiguinha 
 
Objetivos: Identificar as partes do corpo humano; Desenvolver 
autonomia: Desenvolver a coordenação motora ampla. 
 
Material/estratégias:  Notebook ou celular para acessar o link da 
música. Caixa de ovo, tinta guache preta, pincel, canudo flexível e 
cola quente ou cola resistente. 
 
Desenvolvimento: Iremos construir a nossa formiguinha e junto com 
ela dançar a música "Fui no Mercado". 
RESPOSTA: pendente. 
 

17/08/20 Nesse dia realizei observação nos atendimentos da psicopedagoga 
da instituição, para adquirir conhecimento na área. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

 
19/08/20 Vídeo: Projetando a dona aranha  

OBJETIVOS: desenvolver habilidades artísticas, desenvolver a 
coordenação motora fina, criatividade, imaginação; promover a 
interação; explorar e reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
 MATERIAL/ESTRATÉGIA: Um rolo de papel higiênico, fita larga 
adesiva, canetinha, uma lanterna (pode ser a lanterna do celular) e 
um ambiente bem escuro. 
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ATIVIDADE: primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar 
uma das partes abertas com a fita larga adesiva e após desenhar com 
a canetinha a dona aranha na fita. Logo após, apagar a luz do 
ambiente, deixar bem escurinho, acessar a música da dona aranha 
que está no link enviado junto, e agora utilizaremos a lanterna para 
projetar a dona aranha na parede e agora é só se divertir com a 
música e a dona aranha. 
RESPOSTA: pendente. 
 

24/08/20 Vídeo enviado pela psicopedagoga da Instituição. 
ATIVIDADE: Refletindo as vogais na parede. 
 
OBJETIVO: Conhecer as vogais; 
Desenvolver coordenação motora ampla; 
Estimular percepção de lateralidade; 
Estimular coordenação olho mão.  
Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
 
MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico; fita durex larga; Caneta 
permanente ou canetinha preta. 
 
DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade confeccionando o 
recurso com rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou 
canetinha, após a confecção utilizaremos a lanterna do celular ou 
manual(comum) para refletir as vogais na parede. Importante que o 
adulto esteja mediando a execução da atividade, reforçando 
verbalmente o nome das vogais, incentivando que a criança olhe e 
faça o traçado das letras na parede, sempre respeitando a 
individualidade de cada aprendente. 
Aguardamos o retorno de vocês através de vídeos, fotos ou relatos.  
Esse momento é de grande aprendizado, pois a criança aprenderá 
brincando. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

31/08/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL – não compareceu. 
 

Objetivos Estabelecer vínculo terapêutico e avaliar aspectos pedagógicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

792 / 1118



 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 
 

_______________________________________ 
Rogiane Gordin de Avila Duarte 

Pedagoga - Estagiária 
 

Usuário: Miguel Franke Machado 
Data de nascimento: 06/04/2012 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Pedagoga Rogiane Duarte 

 
Data  
03/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade 

ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo 
das atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. 
O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades 
enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe 
elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as 
atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou 
a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a 
equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 
realizando vídeo chamadas quando necessário. 

10/08/20 Vídeo Teatro enviado pela Educadora de Artes 
 
Objetivos: Promover a socialização e a interação. Buscar a 
participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem 
oral e corporal. 
 
Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de 
papelão, som e luz. 
 
Etapas: Escolha do tema, Compor os personagens, confeccionar o 
cenário, roupas, som e luz, Ensaio e Apresentação online. 
RESPOSTA: pendente. 
 

17/08/20 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades entre os dias 
10 a 21 de agosto, também foram realizados atendimentos via 
plataforma para auxiliar nas alterações de envio e resolução das 
atividades. 
RESPOSTA: em execução. 
 

19/08/20 NOITE TEMÁTICA (Vídeo Educadora de Artes Maristela Imianowsky 
Kolaga) 
 
Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a 
família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, 
artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para 
incrementar a ideia, você pode preparar pratos temáticos (pipoca, 
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pizza, sanduiche, comida típica) e escolher filmes, músicas ou danças 
de acordo com o tema escolhido.  
 
Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para os 
participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de 
interação social.  
 
Forma: Realizar brincadeira de papéis sociais. 
RESPOSTA: pendente. 
 

24/08/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL – não compareceu 
 

26/08/20 Vídeo enviado pela educadora de artes. 
Sessão de cinema 
Objetivo: Inserir a arte do cinema no processo de ensino-
aprendizagem, e na vida cotidiana do educando. Promover a reflexão 
e a leitura da mensagem de um filme, apontando as características 
expostas e envolvendo todos os eixos pertencentes ao tema abordado.  
 
Material/estratégia: televisão 
 
Atividade: assistir um filme todos juntos, em familia. Dê preferência a 
noite, para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou se for 
de dia vocês podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. 
Durante a sessão de cinema estourar uma pipoca e comerem todos 
juntos. 
RESPOSTA: pendente. 
 

31/08/20 Atividade realizada em conjunto com a terapeuta ocupacional e a 
fonoaudióloga da instituição. 
 
Objetivos: Desenvolver habilidades perceptuais, cognitivas e 
narrativas. 
 
Material/estratégia: uma folha de papel, uma imagem de recorte de 
revista (cortada pela metade), tesoura e lápis. 
 
Atividade: Para começar é preciso escolher uma imagem de revista, 
recortar a imagem e usar somente uma parte da figura. Cole a figura 
em uma folha branca de papel e o Miguel terá que desenhar a metade 
que falta do desenho, a partir do que ele está vendo. Após finalizar o 
desenho, Miguel deverá contar o que desenhou. 
RESPOSTA: pendente. 
 

Objetivo Estabelecer vínculo terapêutico e avaliar aspectos pedagógicos. 
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Usuário: Fabio Henrique Fermino Molinare 
Data de nascimento: 15/07/2009 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Pedagoga Rogiane Duarte 

 
Data  
03/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade 

ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo 
das atividades que são encaminhadas para serem realizadas em 
casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades 
enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe 
elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as 
atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou 
a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem 
a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso 
a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 
realizando vídeo chamadas quando necessário. 

10/08/20 Vídeo Teatro enviado pela Educadora de Artes 
 
Objetivos: Promover a socialização e a interação. Buscar a 
participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem 
oral e corporal. 
 
Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de 
papelão, som e luz. 
 
Etapas: Escolha do tema, Compor os personagens, confeccionar o 
cenário, roupas, som e luz, Ensaio e Apresentação online. 
RESPOSTA: pendente. 

 
17/08/20 Nesse dia realizei observação nos atendimentos da psicopedagoga 

da instituição, para adquirir conhecimento na área. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

 
19/08/20 NOITE TEMÁTICA (Vídeo Educadora de Artes Maristela Imianowsky 

Kolaga) 
 
Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a 
família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, 
artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para 
incrementar a ideia, você pode preparar pratos temáticos (pipoca, 
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pizza, sanduiche, comida típica) e escolher filmes, músicas ou danças 
de acordo com o tema escolhido.  
 
Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para os 
participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de 
interação social.  
 
Forma: Realizar brincadeira de papéis sociais. 
RESPOSTA: pendente. 
 

24/08/20 Atividade realizada em conjunto com a terapeuta ocupacional da 
Instituição. 
 
Título: Sudoku 
 
Objetivo: Desenvolver o planejamento, coordenação viso-motora, 
atenção, motricidade e raciocínio logico. 
 
Material/estratégia: papel e caneta 
 
Atividade: 1- pegue uma folha em branco e faça uma tabela com 5 
linhas e 5 colunas. 
2- Na primeira linha desenhe em cada quadrado uma forma 
geométrica, conforme mostra a imagem. 
3- Peça para o Fabio ir preenchendo os demais quadrados, seguindo 
uma nova sequência, mas utilizando cada forma geométrica da 1° 
linha. Lembrando que as figuras não podem se repetir em nenhuma 
linha e nenhuma coluna. 
RESPOSTA: pendente. 
 

26/08/20 Vídeo enviado pela educadora de artes. 
Sessão de cinema 
 
Objetivo: Inserir a arte do cinema no processo de ensino-
aprendizagem, e na vida cotidiana do educando. Promover a reflexão 
e a leitura da mensagem de um filme, apontando as características 
expostas e envolvendo todos os eixos pertencentes ao tema 
abordado.  
 
Material/estratégia: televisão 
 
Atividade: assistir um filme todos juntos, em familia. Dê preferência a 
noite, para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou se for 
de dia vocês podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. 

796 / 1118



 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 
 

_______________________________________ 
Rogiane Gordin de Avila Duarte 

Pedagoga - Estagiária 
 

Durante a sessão de cinema estourar uma pipoca e comerem todos 
juntos. 
RESPOSTA: pendente. 
 

31/08/20 Atendimento terapêutico 
 
Objetivo: estabelecer vínculo terapêutico e observar aspectos 
pedagógicos. 
 
Material/estratégia: A proposta do atendimento foi o jogo: “A caixa 
mágica de perguntas para crianças”. Jogo formado por cartas de 
perguntas, com o objetivo de conhecer melhor o Fábio e de 
estabelecer um diálogo com ele. 
 
Resultado: Fábio se manteve bem à vontade durante o atendimento, 
participativo em todo o atendimento, manteve diálogo, contato visual. 
Fábio lê com clareza, sabe ver as horas e identifica os dias da semana 
e o mês a qual estamos.  
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

Objetivos Estabelecer vínculo terapêutico e avaliar aspectos pedagógicos. 
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Usuario: Victor Hugo Vaz 
Data de nascimento: 10/08/2010 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Pedagoga Rogiane Duarte  

 
Data  
03/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 

planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O 
acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas 
e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma 
tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para 
casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa 
estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas 
das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de 
recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve 
os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

10/08/20 Vídeo Teatro enviado pela Educadora de Artes 
 
Objetivos: Promover a socialização e a interação. Buscar a participação, 
o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem oral e corporal. 
 
Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de 
papelão, som e luz. 
 
Etapas: Escolha do tema, Compor os personagens, confeccionar o 
cenário, roupas, som e luz, Ensaio e Apresentação online. 
RESPOSTA: pendente. 
 

17/08/20 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades entre os dias 
10 a 21 de agosto, também foram realizados atendimentos via 
plataforma para auxiliar nas alterações de envio e resolução das 
atividades. 
RESPOSTA: Em execução. 
 

19/08/20 NOITE TEMÁTICA (Vídeo Educadora de Artes Maristela Imianowsky 
Kolaga) 
 
Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a 
família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, 
artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para 
incrementar a idéia, você pode preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, 
sanduiche, comida típica) e escolher filmes, músicas ou danças de 
acordo com o tema escolhido.  
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Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para os 
participantes.  Reconhecer a linguagem corporal como meio de 
interação social.  
 
Forma: Realizar brincadeira de papéis sociais. 
RESPOSTA: pendente. 
 

24/08/20 Realizei observações na sala da fonoaudióloga da Instituição com o 
objetivo de conhecer melhor o Victor para posteriormente atendê-lo. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

26/08/20 Vídeo enviado pela educadora de artes. 
Sessão de cinema 
 
Objetivo: Inserir a arte do cinema no processo de ensino-aprendizagem, 
e na vida cotidiana do educando. Promover a reflexão e a leitura da 
mensagem de um filme, apontando as características expostas e 
envolvendo todos os eixos pertencentes ao tema abordado.  
 
Material/estratégia: televisão 
 
Atividade: assistir um filme todos juntos, em familia. Dê preferência a 
noite, para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou se for de 
dia vocês podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. Durante 
a sessão de cinema estourar uma pipoca e comerem todos juntos. 
RESPOSTA: pendente. 
 

31/08/20 Atividade realizada em conjunto com a fonoaudióloga da instituição. 
 
Título: Criando história. 
 
Objetivos: Estimular narrativa oral (desenvolver diálogos narrativos mais 
complexos), aumentar vocabulário, Trabalhar imaginação e criatividade, 
estimular a linguagem escrita.  
 
Material/estratégia: Papel e lápis. 
 
Atividade: Nesta atividade, você deverá criar uma história e registrar 
(escrever) a partir das palavras que se encontram abaixo. De um título 
para a sua história e use a sua imaginação!  
Aniversário-festa-bolo-amigos-balão-cachorro-viagem-feliz-
assoprar-casa. 
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RESPOSTA: pendente. 
An 

Objetivos Estabelecer vínculo terapêutico e avaliar aspectos pedagógicos. 
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Usuário: Luciana Algaza 
Data de nascimento: 29/05/2015 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Pedagoga Rogiane Duarte 

 
Data  
03/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade 

ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo 
das atividades que são encaminhadas para serem realizadas em 
casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades 
enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe 
elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as 
atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou 
a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem 
a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso 
a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 
realizando vídeo chamadas quando necessário. 

10/08/20 Vídeo Teatro enviado pela Educadora de Artes 
 
Objetivos: Promover a socialização e a interação. Buscar a 
participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem 
oral e corporal. 
 
Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de 
papelão, som e luz. 
 
Etapas: Escolha do tema, Compor os personagens, confeccionar o 
cenário, roupas, som e luz, Ensaio e Apresentação online 
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

17/08/20 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades entre os 
dias 10 a 21 de agosto, também foram realizados atendimentos via 
plataforma para auxiliar nas alterações de envio e resolução das 
atividades. 
RESPOSTA: em execução. 
 

19/08/20 vídeo: Projetando a dona aranha 
 
OBJETIVOS: desenvolver habilidades artísticas, desenvolver a 
coordenação motora fina, criatividade, imaginação; promover a 
interação; explorar e reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
 MATERIAL/ESTRATÉGIA: Um rolo de papel higiênico, fita larga 
adesiva, canetinha, uma lanterna (pode ser a lanterna do celular) e 
um ambiente bem escuro. 
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ATIVIDADE: primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar 
uma das partes abertas com a fita larga adesiva e após desenhar com 
a canetinha a dona aranha na fita. Logo após, apagar a luz do 
ambiente, deixar bem escurinho, acessar a música da dona aranha 
que está no link enviado junto, e agora utilizaremos a lanterna para 
projetar a dona aranha na parede e agora é só se divertir com a 
música e a dona aranha. 
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

24/08/20 Realizei observações na sala da fonoaudióloga da Instituição com o 
objetivo de conhecer melhor a Luciana para posteriormente atendê-
la. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

26/08/20 vídeo: O jacaré foi passear lá na lagoa. 
 
Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora 
fina; criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e 
reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
 
Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta guache verde e  
vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. 
 
Atividade: junto com o vídeo da atividade foi enviado um passo a 
passo de como confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos 
a música: “o jacaré foi passear lá na lagoa”. 
RESPOSTA: pendente. 
 

31/08/20 Atividade realizada em conjunto com a fonoaudióloga da instituição. 
 
Título: Categorias 
 
Objetivos: Estimular a linguagem oral (compreensão), aumentar o 
vocabulário, estimular atenção/concentração, estimular a motricidade 
fina e raciocínio logico. 
 
Material/estratégia: figuras que se encontram anexadas na atividade. 
 
Atividade: Nessa atividade Luciana deverá colocar as figuras em seu 
respectivo lugar. Por exemplo: todas as figuras de frutas deveram ser 
recortadas e coladas no quadrado de frutas. Durante a atividade 
Luciana irá nomear cada figura e depois explicar o que é e para que 
serve. 
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RESPOSTA: pendente. 
 

Objetivos Estabelecer vínculo terapêutico e avaliar aspectos pedagógicos. 
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Usuário: Paulo Alfredo Watanuck Vasconcellos 
Data de nascimento: 24/01/2009 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Rogiane Duarte 
 

 
Data  
03/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade 

ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo 
das atividades que são encaminhadas para serem realizadas em 
casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades 
enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe 
elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as 
atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou 
a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem 
a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso 
a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 
realizando vídeo chamadas quando necessário. 

10/08/20 Vídeo Teatro enviado pela Educadora de Artes 
 
Objetivos: Promover a socialização e a interação. Buscar a 
participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem 
oral e corporal. 
 
Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de 
papelão, som e luz. 
 
Etapas: Escolha do tema, Compor os personagens, confeccionar o 
cenário, roupas, som e luz, Ensaio e Apresentação online. 
RESPOSTA: pendente. 
 

17/08/20 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades entre os 
dias 10 a 21 de agosto, também foram realizados atendimentos via 
plataforma para auxiliar nas alterações de envio e resolução das 
atividades. 
RESPOSTA: em execução. 
 

19/08/20 Vídeo: Noite temática enviado pela Educadora de Artes 
Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a 
família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, 
artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para 
incrementar a ideia, você pode preparar pratos temáticos (pipoca, 
pizza, sanduiche, comida típica) e escolher filmes, músicas ou danças 
de acordo com o tema escolhido.  
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Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para os 
participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de 
interação social.  
 
Forma: Realizar brincadeira de papéis sociais. 
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

24/08/20 Realizei observações na sala da fonoaudióloga da Instituição, com o 
objetivo de conhecer melhor o Paulo para posteriormente atendê-lo. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

26/08/20 Vídeo enviado pela educadora de artes. 
Sessão de cinema 
 
Objetivo: Inserir a arte do cinema no processo de ensino-
aprendizagem, e na vida cotidiana do educando. Promover a reflexão 
e a leitura da mensagem de um filme, apontando as características 
expostas e envolvendo todos os eixos pertencentes ao tema 
abordado.  
 
Material/estratégia: televisão 
 
Atividade: assistir um filme todos juntos, em familia. Dê preferência a 
noite, para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou se for 
de dia vocês podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. 
Durante a sessão de cinema estourar uma pipoca e comerem todos 
juntos. 
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

31/08/20 Atividade realizada em conjunto com a psicóloga da instituição. 
 
Título: História em quadrinho 
 
Objetivos: Contribuir para o desenvolvimento cognitivo e observar 
aspectos pedagógicos. 
 
Material/estratégia: A proposta da atividade consiste em produzir uma 
história em quadrinhos, preenchendo os quadros abaixo com os 
desenhos referentes a história, colocar as falas dos personagens e 
escolher um título para a sua história, após gravar um vídeo 
relatando-a. 
 
Atividade: primeiro passo criar um título para a história, segundo 
construir os desenhos e por último escrever as falas. 
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RESPOSTA: pendente. 
 

Objetivos Estabelecer vínculo terapêutico e avaliar aspectos pedagógicos. 
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Usuário:  Davi Costa Rocha 
Data de nascimento: 26/03/2015 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Pedagoga Rogiane Duarte 

 
Data  
03/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade 

ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo 
das atividades que são encaminhadas para serem realizadas em 
casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades 
enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe 
elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as 
atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou 
a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem 
a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso 
a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 
realizando vídeo chamadas quando necessário. 

10/08/20 Vídeo Teatro enviado pela Educadora de Artes 
 
Objetivos: Promover a socialização e a interação. Buscar a 
participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem 
oral e corporal. 
 
Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de 
papelão, som e luz. 
 
Etapas: Escolha do tema, Compor os personagens, confeccionar o 
cenário, roupas, som e luz, Ensaio e Apresentação online. 
RESPOSTA: pendente. 
 

17/08/20 Nesse dia realizei observação nos atendimentos da psicopedagoga 
da instituição, para adquirir conhecimento na área. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

19/08/20 Vídeo enviado pela Psicopedagoga da Instituição 
 
Título: Conhecendo as vogais. 
  
Objetivo: reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção compartilhada. 
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Materiais: computador, Tablet ou celular para acessar o link da 
música e canetinha. 
 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; 
realizar o registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo 
da mão; fazer o movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: pendente. 
 

24/08/20 Atividade realizada em conjunto com psicóloga e a fonoaudiologia da 
Instituição. 
 
Título: O que vai junto 
 
Objetivos: Trabalhar a atenção, fala, raciocínio lógico, memória, 
concentração elaboração da linguagem oral. 
 

 Material/estratégia: 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 
guarda-los cada um no seu lugar e pedir se ele lembra dos pares sem 
vê-los. 
RESPOSTA: pendente. 
 

26/08/20 Vídeo: enviado pela Psicopedagoga da Instituição 
ATIVIDADE: Refletindo as vogais na parede. 
 
Objetivo: Conhecer as vogais; 
Desenvolver coordenação motora ampla; 
Estimular percepção de lateralidade; 
Estimular coordenação olho mão.  
Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
 
Materiais: Rolo de papel Higiênico; fita durex larga; Caneta 
permanente ou canetinha preta. 
 
Desenvolvimento: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso 
com rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha, 
após a confecção utilizaremos a lanterna do celular ou 
manual(comum) para refletir as vogais na parede. Importante que o 
adulto esteja mediando a execução da atividade, reforçando 
verbalmente o nome das vogais, incentivando que a criança olhe e 
faça o traçado das letras na parede, sempre respeitando a 
individualidade de cada aprendente. 
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Aguardamos o retorno de vocês através de vídeos, fotos ou relatos.  
Esse momento é de grande aprendizado, pois a criança aprenderá 
brincando. 
RESPOSTA: pendente. 
 

31/08/20 Atendimento terapêutico. 
 
Objetivo: Estabelecer vínculo terapêutico e observar aspectos 
pedagógicos. 
 
Material/estratégia: A proposta do atendimento foi o jogo “pizza 
maluca”, com o objetivo de estabelecer vínculo terapêutico com o 
Davi. 
 
Resultado: Davi foi bem participativo e comunicativo no atendimento, 
manteve contato visual, demonstrou interesse por letras e números, 
reconhecendo as letras do alfabeto e os números de1 ao 10 
relacionando com suas respectivas quantidades. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

Objetivos Estabelecer vínculo terapêutico e avaliar aspectos pedagógicos. 
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Usuário: Samuel da Silva de Souza 
Data de nascimento: 10/07/2007 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Pedagoga Rogiane Duarte 

 
Data  
03/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade 

ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo 
das atividades que são encaminhadas para serem realizadas em 
casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades 
enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe 
elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as 
atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou 
a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem 
a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso 
a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 
realizando vídeo chamadas quando necessário. 

10/08/20 Vídeo Teatro enviado pela Educadora de Artes 
 
Objetivos: Promover a socialização e a interação. Buscar a 
participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem 
oral e corporal. 
 
Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de 
papelão, som e luz. 
 
Etapas: Escolha do tema, Compor os personagens, confeccionar o 
cenário, roupas, som e luz, Ensaio e Apresentação online. 
RESPOSTA: pendente. 
 

17/08/20 Atendimento realizado em conjunto com a psicóloga da Instituição. 
  
Objetivo: Estabelecer vínculo terapêutico; iniciar atendimentos via 
Whatsapp. Foi realizado chamada de vídeo pelo whatsapp, para 
acolhimento, apoio emocional com foco na autonomia e 
independência, além de orientação quanto aos próximos 
atendimentos. No primeiro momento, Samuel se apresenta um pouco 
tímido, porém no decorrer conseguiu interagir de forma a se sentir 
mais confortável, olhando para o terapeuta e expressando reação as 
emoções conforme assuntos trazidos para terapeuta. Samuel foi 
bastante participativo permitindo a proposta do atendimento e as 
sugestões para os próximos atendimentos. 
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RESPOSTA: atividade realizada. 
 

19/08/20 Vídeo: Noite temática enviado pela Educadora de Artes 
Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a 
família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, 
artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para 
incrementar a ideia, você pode preparar pratos temáticos (pipoca, 
pizza, sanduiche, comida típica) e escolher filmes, músicas ou danças 
de acordo com o tema escolhido.  
 
Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para os 
participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de 
interação social.  
 
Forma: Realizar brincadeira de papéis sociais. 
RESPOSTA: atividade realizada. 
 

24/08/20 Atividade realizada em conjunto com a equipe terapêutica. 
 
Objetivos:  Aumentar vocabulário, desenvolver habilidades cognitivas, 
trabalhar a memória, trabalhar a autopercepção, escolha e 
preferencias, estimular a criatividade.   
  
Material/estratégia: Temos como proposta realizar atendimentos 
psicológicos semanais por vídeo chamada, intercalando com uma 
atividade desenvolvida pela equipe multidisciplinar e que será 
aplicada pela psicóloga durante seu atendimento. Definimos como 
estratégia a criação de um jogo Perfil, onde a cada intervenção a 
criança desenvolva um tema previamente escolhido.   
Categoria 1- Animais. 
Foi realizado chamada de vídeo pelo whatsapp Samuel se apresentou 
tranquilo e bastante participativo, interagindo, bem com terapeuta. Foi 
a presentada a proposta da atividade e dado sequência a criação do 
jogo “perfil animais” onde Samuel escolheu diversos animais e citou 
suas respectivas características sendo: Leão: Vive na selva, não tem 
medo de jacaré, possui 4 patas, tem o corpo cumprido, rebo, juba. 
Zebra: listrada, faz parte do bando, o bando vive correndo até a 
cachoeira, é vítima de predadores, come bastante grama. Canguru: 
mora no deserto, anda em 2 patas, tem uma bolsa na barriga para 
guardar os filhotes, cor marrom. Girafa: pescoço cumprido, mora em 
um lugar muito verde, como flores das arvores mais altas. Tigre: cor 
laranja com pintas marrom e preto, parecido com o leão, são 
predadores, mamífero, 4 patas. Urso: marrom, peludo, mora na 
caverna. Ataca abelhas, emberna. Centopeia: tem 2 antenas, várias 
patas, rasteja, come folhas. Hipopótamo: fica embaixo da água, as 
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vezes ataca, é grande, pesado, tem uma boca grande. Abelha: tem 
ferrão, é listrada preto e amarelo, vive na colmeia, tem uma rainha. 
Macaco: peludo, pula nos galhos, tem rabo, orelha, pés e mãos, 
caminha em pé, come muitas bananas. 
RESPOSTA: atividade realizada. 
 

26/08/20 Vídeo da educadora de artes. 
Objetivos: Inserir a arte do cinema no processo de ensino-
aprendizagem, e na vida cotidiana do educando. 
Promover a reflexão e a leitura da mensagem de um filme, apontando 
as características expostas e envolvendo todos os eixos pertencentes 
ao tema abordado. 
 
Assistir um filme todos juntos, em família. De preferência à noite, para 
ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou, se for durante o 
dia vocês podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. 
Pode-se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa escolha um 
filme de sua preferência por vez, a cada dia, agradando assim a 
todos.  
Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir 
pipoca de acordo com os gostos pessoais. 
Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do término do filme 
fazer uma roda de conversa.  
Cada um poderá expor a leitura e a mensagem deste filme. E se o 
final fosse diferente? Quais os sentimentos que transmitiu? Etc... 
RESPOSTA: atividade realizada. 
 

31/08/20 Atendimento online com a psicóloga da instituição. 
 
Objetivo: Estabelecer vínculo terapêutico e conhecer um pouco mais 
da história de vida do usuário. Realizada chamada de vídeo pelo 
Whatsap. Abordamos lembranças e memorias da infância, dos locais 
onde moraram, contexto familiar, rotinas, etc. Samuel apresentou um 
pouco tímido, diz estar nervoso ao olhar para a câmera. Comentou 
sobre dificuldade com dinheiro (notas e moedas), além de dificuldade 
com horários, rotinas, e organizar as atividades diárias. Foi orientado 
quanto as terapias de acordo com a necessidade de 
desenvolvimento. 
ATENDIMENTO ONLINE 
 

Objetivos Estabelecer vínculo terapêutico e avaliar aspectos pedagógicos. 
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Usuário: Pedro Henrique Borges 
Data de nascimento: 15/01/2012 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Pedagoga Rogiane Duarte 

 
Data  
03/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade 

ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo 
das atividades que são encaminhadas para serem realizadas em 
casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades 
enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe 
elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as 
atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou 
a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem 
a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso 
a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 
realizando vídeo chamadas quando necessário. 

10/08/20 Vídeo Teatro enviado pela Educadora de Artes 
 
Objetivos: Promover a socialização e a interação. Buscar a 
participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem 
oral e corporal. 
 
Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de 
papelão, som e luz. 
 
Etapas: Escolha do tema, Compor os personagens, confeccionar o 
cenário, roupas, som e luz, Ensaio e Apresentação online. 
RESPOSTA: pendente. 
 

17/08/20 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades entre os 
dias 10 a 21 de agosto, também foram realizados atendimentos via 
plataforma para auxiliar nas alterações de envio e resolução das 
atividades. 
RESPOSTA: em execução. 
 

19/08/20 Vídeo: Noite temática enviado pela Educadora de Artes 
Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a 
família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, 
artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para 
incrementar a ideia, você pode preparar pratos temáticos (pipoca, 
pizza, sanduiche, comida típica) e escolher filmes, músicas ou danças 
de acordo com o tema escolhido.  
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Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para os 
participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de 
interação social.  
 
Forma: Realizar brincadeira de papéis sociais. 
RESPOSTA: atividade realizada. 
 

24/08/20 Realizei observações na sala da fonoaudióloga da Instituição com o 
objetivo de conhecer melhor o Pedro para posteriormente atendê-lo. 
ATENDIMNETO PRESENCIAL 
 

26/08/20 Vídeo enviado pela educadora de artes. 
Sessão de cinema 
 
Objetivo: Inserir a arte do cinema no processo de ensino-
aprendizagem, e na vida cotidiana do educando. Promover a reflexão 
e a leitura da mensagem de um filme, apontando as características 
expostas e envolvendo todos os eixos pertencentes ao tema 
abordado.  
 
Material/estratégia: televisão 
 
Atividade: assistir um filme todos juntos, em familia. Dê preferência a 
noite, para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou se for 
de dia vocês podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. 
Durante a sessão de cinema estourar uma pipoca e comerem todos 
juntos. 
RESPOSTA: atividade realizada. 
 

31/08/20 Atividade realizada em conjunto com a fonoaudióloga da instituição. 
 
Objetivo: Trabalhar a fala e linguagem, como também as habilidades 
socioemocionais. 
 
Material/estratégia: Utilizar celular ou tablet para visualizar o vídeo e 
imagens enviadas em anexo para a familia pela plataforma. 
 
Atividade: sentar-se com a criança em um momento exclusivo para 
ela, em que esteja somente ele e um adulto; chamar a atenção dele 
para o vídeo enviado referente a musica das emoções; enquanto a 
criança escuta e assiste o vídeo, apontar para o desenho que estará 
no canto do vídeo, nomeando a emoção que aparecer (feliz, triste, 
bobo, bravo); Após assistirem o vídeo apresentar para a criança as 
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figuras enviadas no final deste arquivo, incentivando que identifique e 
nomeie as emoções; 
RESPOSTA: pendente. 
 

Objetivos Estabelecer vínculo terapêutico e avaliar aspectos pedagógicos. 
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Usuário: Bernardo Rey Portinoli 
Data de nascimento: 07/06/2014 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Rogiane Duarte  

 
Data  
04/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade 

ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo 
das atividades que são encaminhadas para serem realizadas em 
casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades 
enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe 
elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as 
atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou 
a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem 
a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso 
a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 
realizando vídeo chamadas quando necessário. 

11/08/20 Vídeo enviado peça Psicopedagoga da Instituição. 
 
No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do 
“bichinho do seu nome”. 
 
Objetivo: estimularmos o reconhecimento do nome próprio, 
desenvolver coordenação motora fina e Visio motora, imaginação e 
atenção sustentada e compartilhada.  
 
Material/estratégia: Para realizar essa proposta foi necessário utilizar 
como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir. 
RESPOSTA: pendente. 
 

18/08/20 Nesse dia realizei observação nos atendimentos da psicopedagoga 
da instituição, para adquirir conhecimento na área. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

 
19/04/20 Vídeo enviado peça Psicopedagoga da Instituição. 

 
Título: Conhecendo as vogais 
  
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção compartilhada.  
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Materiais: computador, Tablet ou celular para acessar o link da 
música e canetinha. 
 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; 
realizar o registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo 
da mão; fazer o movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: pendente. 
 

25/08/20 Vídeo enviado peça Psicopedagoga da Instituição. 
 
ATIVIDADE: Refletindo as vogais na parede. 
 
Objetivo: Conhecer as vogais; 
Desenvolver coordenação motora ampla; 
Estimular percepção de lateralidade; 
Estimular coordenação olho mão.  
Desenvolver atenção compartilhada e sustentada 
. 
Materiais: Rolo de papel Higiênico; fita durex larga; Caneta 
permanente ou canetinha preta. 
 
Desenvolvimento: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso 
com rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha, 
após a confecção utilizaremos a lanterna do celular ou 
manual(comum) para refletir as vogais na parede. Importante que o 
adulto esteja mediando a execução da atividade, reforçando 
verbalmente o nome das vogais, incentivando que a criança olhe e 
faça o traçado das letras na parede, sempre respeitando a 
individualidade de cada aprendente. 
Aguardamos o retorno de vocês através de vídeos, fotos ou relatos.  
Esse momento é de grande aprendizado, pois a criança aprenderá 
brincando. 
RESPOSTA: pendente. 
 

Objetivos Estabelecer vínculo terapêutico e avaliar aspectos pedagógicos. 
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Usuário: Sofia Taborda do Amaral 
Data de nascimento: 22/10/2009 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Rogiane Duarte 

 
Data  
04/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade 

ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo 
das atividades que são encaminhadas para serem realizadas em 
casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades 
enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe 
elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as 
atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou 
a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem 
a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso 
a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 
realizando vídeo chamadas quando necessário. 

11/08/20 Vídeo enviado peça Psicopedagoga da Instituição. 
 
No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do 
“bichinho do seu nome”. 
 
Objetivo: estimularmos o reconhecimento do nome próprio, 
desenvolver coordenação motora fina e Visio motora, imaginação e 
atenção sustentada e compartilhada.  
 
Material/estratégia: Para realizar essa proposta foi necessário utilizar 
como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir. 
RESPOSTA: atividade realizada. 

 
18/08/20 Nesse dia realizei observação nos atendimentos da psicopedagoga 

da instituição, para adquirir conhecimento na área. 
 
Atividade realizada em conjunto com a psicóloga e fonoaudióloga da 
Instituição. 
“Brincando de faz de conta” 
 Objetivos: Aprimorar a imaginação, o brincar simbólico; Interação; 
Aprimorar a narrativa oral; estimular a criatividade. 
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Material/estratégias: bonecas, bonecos, carrinhos e outros 
brinquedos que achar que são interessantes para montar sua história 
e brincadeira. 
 
Atividade: Montar uma história com personagens, nomear cada 
personagem e criar uma narrativa. Sugestão: fingir que um dos 
bonecos tem um supermercado ou uma loja qualquer e o outro é um 
cliente. Decidam juntos o que será vendido, coloquem preços e 
depois deixem fluir a imaginação. Filmar ou relatar através de fotos e 
escrita. 
RESPOSTA: atividade realizada. 
 

19/08/20 Vídeo enviado peça Psicopedagoga da Instituição. 
 
Título: Conhecendo as vogais. 
  
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção compartilhada.  
 
Materiais: computador, Tablet ou celular para acessar o link da 
música e canetinha. 
 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; 
realizar o registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo 
da mão; fazer o movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: atividade realizada. 
 

25/08/20 Atividade realizada em conjunto com a fonoaudiologia e a psicóloga 
da Instituição. 
 
Título: Sedo Youtuber por um dia. 
 
Objetivos: Desenvolver a narrativa, a criatividade, imaginação, 
oralidade e a comunicação verbal. 
 
Material/estratégia: Celular 
 
Atividade: Consiste em o usuário imaginar que tem uma conta no 
Youtube e gravar um vídeo para o seu canal. Escolhendo um tema 
dentre esses: Quarentena ou Filmes. Relatar a sua opinião. O vídeo 
terá que ter introdução, desenvolvimento e conclusão.  
RESPOSTA: atividade realizada. 
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26/08/20 Vídeo enviado peça Psicopedagoga da Instituição. 
 
ATIVIDADE: Refletindo as vogais na parede. 
 
Objetivo: Conhecer as vogais; 
Desenvolver coordenação motora ampla; 
Estimular percepção de lateralidade; 
Estimular coordenação olho mão.  
Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
 
Materiais: Rolo de papel Higiênico; fita durex larga; Caneta 
permanente ou canetinha preta. 
 
Desenvolvimento: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso 
com rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha, 
após a confecção utilizaremos a lanterna do celular ou 
manual(comum) para refletir as vogais na parede. Importante que o 
adulto esteja mediando a execução da atividade, reforçando 
verbalmente o nome das vogais, incentivando que a criança olhe e 
faça o traçado das letras na parede, sempre respeitando a 
individualidade de cada aprendente. 
Aguardamos o retorno de vocês através de vídeos, fotos ou relatos.  
Esse momento é de grande aprendizado, pois a criança aprenderá 
brincando. 
RESPOSTA: pendente. 
 

Objetivos Estabelecer vínculo terapêutico e avaliar aspectos pedagógicos. 
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Usuário: Leonardo Assunção Martins 
Data de nascimento: 04/062010 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Rogiane Duarte 
 

 
Data  
04/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade 

ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo 
das atividades que são encaminhadas para serem realizadas em 
casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades 
enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe 
elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as 
atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou 
a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem 
a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso 
a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 
realizando vídeo chamadas quando necessário. 

11/08/20 Vídeo da Educadora de Artes. 
 
Objetivos: Promover a socialização e a interação. Buscar a 
participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem 
oral e corporal. 
 
Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de 
papelão, som e luz. 
 
Etapas: Escolha do tema, Compor os personagens, confeccionar o 
cenário, roupas, som e luz, Ensaios e Apresentação online. 
RESPOSTA: pendente. 
 

18/08/20 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades entre os 
dias 10 a 21 de agosto, também foram realizados atendimentos via 
plataforma para auxiliar nas alterações de envio e resolução das 
atividades. 
RESPOSTA: em execução. 

 
19/08/20 NOITE TEMÁTICA (Vídeo Educadora de Artes Maristela Imianowsky 

Kolaga) 
 
Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a 
família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, 
artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para 
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incrementar a ideia, você pode preparar pratos temáticos (pipoca, 
pizza, sanduiche, comida típica) e escolher filmes, músicas ou danças 
de acordo com o tema escolhido.  
 
Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para os 
participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de 
interação social.  
 
Forma: Realizar brincadeira de papéis sociais. 
RESPOSTA: pendente. 
 

25/08/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL – não compareceu 
 

26/08/20 Vídeo enviado pela educadora de artes. 
Sessão de cinema 
 
Objetivo: Inserir a arte do cinema no processo de ensino-
aprendizagem, e na vida cotidiana do educando. Promover a reflexão 
e a leitura da mensagem de um filme, apontando as características 
expostas e envolvendo todos os eixos pertencentes ao tema 
abordado.  
 
Material/estratégia: televisão 
 
Atividade: assistir um filme todos juntos, em familia. Dê preferência a 
noite, para ficar mais escurinho e criar um clima cinema ou se for de 
dia vocês podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. 
Durante a sessão de cinema estourar uma pipoca e comerem todos 
juntos. 
RESPOSTA: pendente. 
 

Objetivos Estabelecer vínculo terapêutico e avaliar aspectos pedagógicos 
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Usuário: Emanuel Gonçalves Buzzo 
Data de nascimento: 03/02/2012 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Pedagoga Rogiane Duarte 

 
Data  
04/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade 

ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo 
das atividades que são encaminhadas para serem realizadas em 
casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades 
enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe 
elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as 
atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou 
a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem 
a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso 
a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 
realizando vídeo chamadas quando necessário. 

11/08/20 Vídeo da Educadora de Artes. 
 
Objetivos: Promover a socialização e a interação. Buscar a 
participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem 
oral e corporal. 
 
Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de 
papelão, som e luz. 
 
Etapas: Escolha do tema, Compor os personagens, confeccionar o 
cenário, roupas, som e luz, Ensaios e Apresentação online. 
RESPOSTA: atividade realizada. 
 

18/08/20 Nesse dia realizei observação nos atendimentos da psicopedagoga 
da instituição, para adquirir conhecimento na área. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

 
19/08/20 NOITE TEMÁTICA (Vídeo Educadora de Artes Maristela Imianowsky 

Kolaga) 
 
Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a 
família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, 
artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para 
incrementar a ideia, você pode preparar pratos temáticos (pipoca, 
pizza, sanduiche, comida típica) e escolher filmes, músicas ou danças 
de acordo com o tema escolhido.  
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Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para os 
participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de 
interação social.  
 
Forma: Realizar brincadeira de papéis sociais. 
RESPOSTA: atividade realizada. 
 

25/08/20 Atividade realizada em conjunto com a fonoaudióloga e a psicóloga 
da Instituição. 
 
Título: Caixinha dos problemas. 
 
Objetivo: Trabalhar a interação entre a familia, perceber emoções e 
sentimentos e aprender a expressá-los. Estimular a comunicação e a 
linguagem escrita. Essa atividade auxilia para que ele compreenda 
que existem conflitos na nossa vida e problemas, pequenos e grandes 
e que as vezes precisamos encontrar soluções práticas e saudáveis. 
 
Material/estratégia: um pote para colocar os papeis, caneta, papel e 
tesoura. 
 
Atividade: No papel, cada um irá escrever vários problemas que tem 
no dia a dia dentro de casa ou no trabalho e escola. Podem ser 
problemas simples e algumas preocupações (por exemplo: não sei 
fazer amigos, não consigo organizar meu quarto, dificuldade em 
alguma matéria da escola, problemas no trabalho, não sei cozinhar 
nada, etc.) 
A ideia é que vocês escrevam problemas que cada um tem, podem 
ser 3 ou 4 problemas e preocupações de cada um, depois conversem 
sobre isso e procurem soluções. Por exemplo: não tenho tempo de 
cozinhar e o Emanuel não sabe cozinhar. Como resolver? Uma 
possível solução é comprar comida pronta ou então ensinar o 
Gustavo a fazer pequenas coisas para que não fique tão pesado para 
os pais. A ideia é vocês encontrarem soluções para se organizarem 
em casa e entender que precisamos achar formas de resolver os 
problemas do dia a dia, para viver melhor e com responsabilidades. 
RESPOSTA: atividade realizada. 
 

26/08/20 Vídeo enviado pela educadora de artes. 
Sessão de cinema 
 
Objetivo: Inserir a arte do cinema no processo de ensino-
aprendizagem, e na vida cotidiana do educando. Promover a reflexão 
e a leitura da mensagem de um filme, apontando as características 
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expostas e envolvendo todos os eixos pertencentes ao tema 
abordado.  
 
Material/estratégia: televisão 
 
Atividade: assistir um filme todos juntos, em familia. Dê preferência a 
noite, para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou se for 
de dia vocês podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. 
Durante a sessão de cinema estourar uma pipoca e comerem todos 
juntos. 
RESPOSTA: pendente. 
 

Objetivos Estabelecer vínculo terapêutico e avaliar aspectos pedagógicos 
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Usuário: João Gabriel Ribeiro 
Data de nascimento: 05/05/2011 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Pedagoga Rogiane Duarte 

 
Data  
04/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade 

ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo 
das atividades que são encaminhadas para serem realizadas em 
casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades 
enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe 
elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as 
atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou 
a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem 
a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso 
a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 
realizando vídeo chamadas quando necessário. 

11/08/20 Vídeo da Educadora de Artes. 
 
Objetivos: Promover a socialização e a interação. Buscar a 
participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem 
oral e corporal. 
 
Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de 
papelão, som e luz. 
 
Etapas: Escolha do tema, Compor os personagens, confeccionar o 
cenário, roupas, som e luz, Ensaios e Apresentação online. 
RESPOSTA: pendente. 
 

18/08/20 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades entre os 
dias 10 a 21 de agosto, também foram realizados atendimentos via 
plataforma para auxiliar nas alterações de envio e resolução das 
atividades. 
RESPOSTA: em execução. 
 

19/08/20 Vídeo da Educadora de Artes. 
Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a 
família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, 
artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para 
incrementar a ideia, você pode preparar pratos temáticos (pipoca, 
pizza, sanduiche, comida típica) e escolher filmes, músicas ou danças 
de acordo com o tema escolhido.  
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Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para os 
participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de 
interação social.  
 
Forma: Realizar brincadeira de papéis sociais. 
RESPOSTA: pendente. 
 

25/08/20 Realizei observações na sala da fonoaudióloga da Instituição, com o 
objetivo de conhecer melhor o João para posteriormente atendê-lo. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

26/08/20 Vídeo enviado pela educadora de artes. 
Sessão de cinema 
 
Objetivo: Inserir a arte do cinema no processo de ensino-
aprendizagem, e na vida cotidiana do educando. Promover a reflexão 
e a leitura da mensagem de um filme, apontando as características 
expostas e envolvendo todos os eixos pertencentes ao tema 
abordado.  
 
Material/estratégia: televisão 
 
Atividade: assistir um filme todos juntos, em familia. Dê preferência a 
noite, para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou se for 
de dia vocês podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. 
Durante a sessão de cinema estourar uma pipoca e comerem todos 
juntos. 
RESPOSTA: pendente. 
 

Objetivos Estabelecer vínculo terapêutico e avaliar aspectos pedagógicos 
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Usuário: Lucas Eduardo Vargas Dornelles 
Data de nascimento: 04/05/2004 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Pedagoga Rogiane Duarte 

 
Data  

04/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade 
ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo 
das atividades que são encaminhadas para serem realizadas em 
casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades 
enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe 
elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as 
atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou 
a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem 
a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso 
a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 
realizando vídeo chamadas quando necessário. 

11/08/20 Vídeo da Educadora de Artes. 
 
Objetivos: Promover a socialização e a interação. Buscar a 
participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem 
oral e corporal. 
 
Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de 
papelão, som e luz. 
 
Etapas: Escolha do tema, Compor os personagens, confeccionar o 
cenário, roupas, som e luz, Ensaios e Apresentação online. 
RESPOSTA: pendente. 

 
18/08/20 Nesse dia realizei observação nos atendimentos da psicopedagoga 

da instituição, para adquirir conhecimento na área. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

 
19/08/20 Vídeo da Educadora de Artes. 

Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a 
família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, 
artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para 
incrementar a ideia, você pode preparar pratos temáticos (pipoca, 
pizza, sanduiche, comida típica) e escolher filmes, músicas ou danças 
de acordo com o tema escolhido.  
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Pedagoga - Estagiária 
 

Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para os 
participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de 
interação social.  
 
Forma: Realizar brincadeira de papéis sociais. 
RESPOSTA: pendente. 
 

25/08/20 Atividade realizada em conjunto com a psicóloga da Instituição. 
 
Título: Qualidades e dificuldades 
 
Objetivo: Trabalhar as funções cognitivas (memoria, atenção, 
linguagem e emoção). Trabalhar a escrita. 
 
Material/estratégia: Papel e caneta 
 
Atividade: em uma folha, fazer duas colunas, em uma escrever cinco 
qualidades sobre você e na outra coluna escreva cinco dificuldades 
que você encontra e que gostaria de melhorar.  
RESPOSTA: pendente. 
 

26/08/20   Vídeo enviado pela educadora de artes. 
Sessão de cinema 
 
Objetivo: Inserir a arte do cinema no processo de ensino-
aprendizagem, e na vida cotidiana do educando. Promover a reflexão 
e a leitura da mensagem de um filme, apontando as características 
expostas e envolvendo todos os eixos pertencentes ao tema 
abordado.  
 
Material/estratégia: televisão 
 
Atividade: assistir um filme todos juntos, em familia. Dê preferência a 
noite, para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou se for 
de dia vocês podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. 
Durante a sessão de cinema estourar uma pipoca e comerem todos 
juntos. 
RESPOSTA: pendente. 

 
Objetivos Estabelecer vínculo terapêutico e avaliar aspectos pedagógicos 
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Usuário: Gabriela Kreisch 
Data de nascimento: 28/03/1998 
Mês:Agosto/2020 
Profissional: Pedagoga Rogiane Duarte 

 
Data  

04/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade 
ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo 
das atividades que são encaminhadas para serem realizadas em 
casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades 
enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe 
elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as 
atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou 
a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem 
a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso 
a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 
realizando vídeo chamadas quando necessário. 

1108/20 Vídeo da Educadora de Artes. 
 
Objetivos: Promover a socialização e a interação. Buscar a 
participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem 
oral e corporal. 
 
Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de 
papelão, som e luz. 
 
Etapas: Escolha do tema, Compor os personagens, confeccionar o 
cenário, roupas, som e luz, Ensaios e Apresentação online. 
RESPOSTA: pendente. 

 
18/08/20 Atividade realizada em conjunto com a psicóloga e o terapeuta 

musical da Instituição. 
 
Título: Meditação e movimentos 
 
Objetivos: Trabalhar as sensações e a música, estimular a 
concentração e promover um 
momento calmo e meditativo, inserindo movimentos corporais que 
propõe acalmar o corpo e 
a mente, proporcionando um maior controle da ansiedade e 
promovendo a auto percepção. 
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Pedagoga - Estagiária 
 

Material/estratégia: Reprodutor de áudio, velas e/ou incensos 
 
Atividade: A proposta da atividade de Meditação e Movimentos 
consiste em criar um plano de fundo para a realização de movimentos 
lentos de alongamento, colocando uma música calma, meditativa, 
velas aromatizadas ou incenso e promover uma iluminação reduzida, 
tudo afim de propiciar um ambiente introspectivo e calmo, onde se 
possa muito lentamente inserir movimentos de alongamento com a 
Gabriela sentada, de maneira que esteja confortável porém ereta. Os 
movimentos devem ser conduzidos pelo responsável que estiver 
realizando a atividade. 
RESPOSTA: pendente. 
 

19/08/20 Vídeo da Educadora de Artes. 
Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a 
família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, 
artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para 
incrementar a ideia, você pode preparar pratos temáticos (pipoca, 
pizza, sanduiche, comida típica) e escolher filmes, músicas ou danças 
de acordo com o tema escolhido.  
 
Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para os 
participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de 
interação social.  
 
Forma: Realizar brincadeira de papéis sociais. 
RESPOSTA: pendente. 
 

25/08/20 Segue conduta terapêutica, pois a familia não respondeu a atividade 
anterior. 
 
Atividade realizada em conjunto com a psicóloga e o terapeuta 
musical da Instituição. 
 
Título: Meditação e movimentos 
 
Objetivos: Trabalhar as sensações e a música, estimular a 
concentração e promover um 
momento calmo e meditativo, inserindo movimentos corporais que 
propõe acalmar o corpo e 
a mente, proporcionando um maior controle da ansiedade e 
promovendo a auto percepção. 
 
Material/estratégia: Reprodutor de áudio, velas e/ou incensos 
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Rogiane Gordin de Avila Duarte 

Pedagoga - Estagiária 
 

Atividade: A proposta da atividade de Meditação e Movimentos 
consiste em criar um plano de fundo para a realização de movimentos 
lentos de alongamento, colocando uma música calma, meditativa, 
velas aromatizadas ou incenso e promover uma iluminação reduzida, 
tudo afim de propiciar um ambiente introspectivo e calmo, onde se 
possa muito lentamente inserir movimentos de alongamento com a 
Gabriela sentada, de maneira que esteja confortável porém ereta. Os 
movimentos devem ser conduzidos pelo responsável que estiver 
realizando a atividade. 
RESPOSTA: atividade realizada. 
 

26/08/20 Vídeo enviado pela educadora de artes. 
Sessão de cinema 
 
Objetivo: Inserir a arte do cinema no processo de ensino-
aprendizagem, e na vida cotidiana do educando. Promover a reflexão 
e a leitura da mensagem de um filme, apontando as características 
expostas e envolvendo todos os eixos pertencentes ao tema 
abordado.  
 
Material/estratégia: televisão 
 
Atividade: assistir um filme todos juntos, em familia. Dê preferência a 
noite, para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou se for 
de dia vocês podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. 
Durante a sessão de cinema estourar uma pipoca e comerem todos 
juntos. 
RESPOSTA: atividade realizada. 

 
Objetivos Estabelecer vínculo terapêutico e avaliar aspectos pedagógicos 
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Usuário: Kalel Antunes Ferreira 
Data de nascimento: 07/05/2008 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Pedagoga Rogiane Duarte 

 
Data  

04/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade 
ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo 
das atividades que são encaminhadas para serem realizadas em 
casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades 
enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe 
elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as 
atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou 
a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem 
a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso 
a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 
realizando vídeo chamadas quando necessário. 

11/08/20 Vídeo enviado pela Psicopedagoga da Instituição. 
 
No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do 
“bichinho do seu nome”. 
 
Objetivo: estimularmos o reconhecimento do nome próprio, 
desenvolver coordenação motora fina e Visio motora, imaginação e 
atenção sustentada e compartilhada.  
 
Material/estratégia: Para realizar essa proposta foi necessário utilizar 
como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir. 
RESPOSTA: pendente. 

 
18/08/20 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades entre os 

dias 10 a 21 de agosto, também foram realizados atendimentos via 
plataforma para auxiliar nas alterações de envio e resolução das 
atividades. 
RESPOSTA: em execução. 
 

19/08/20 Vídeo enviado pela Psicopedagoga da Instituição. 
 
Título: Conhecendo as vogais.  
 
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção compartilhada.  
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Rogiane Gordin de Avila Duarte 

Pedagoga - Estagiária 
 

 
Materiais: computador, Tablet ou celular para acessar o link da 
música e canetinha. 
 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; 
realizar o registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo 
da mão; fazer o movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: pendente. 
 

25/08/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL – não compareceu. 
 

26/08/20 Vídeo enviado pela Psicopedagoga da Instituição. 

 
ATIVIDADE: Refletindo as vogais na parede. 
 
Objetivo: Conhecer as vogais; 
Desenvolver coordenação motora ampla; 
Estimular percepção de lateralidade; 
Estimular coordenação olho mão.  
Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
 
Materiais: Rolo de papel Higiênico; fita durex larga; Caneta 
permanente ou canetinha preta. 
 
Desenvolvimento: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso 
com rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha, 
após a confecção utilizaremos a lanterna do celular ou 
manual(comum) para refletir as vogais na parede. Importante que o 
adulto esteja mediando a execução da atividade, reforçando 
verbalmente o nome das vogais, incentivando que a criança olhe e 
faça o traçado das letras na parede, sempre respeitando a 
individualidade de cada aprendente. 
Aguardamos o retorno de vocês através de vídeos, fotos ou relatos.  
Esse momento é de grande aprendizado, pois a criança aprenderá 
brincando. 
RESPOSTA: pendente. 

 
Objetivos Estabelecer vínculo terapêutico e avaliar aspectos pedagógicos 
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Pedagoga - Estagiária 
 

Usuário: Thayná Gabrielly Lemes Correa 
Data de nascimento: 23/11/2003 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Pedagoga Rogiane Duarte 

 
  

04/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade 
ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo 
das atividades que são encaminhadas para serem realizadas em 
casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades 
enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe 
elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as 
atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou 
a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem 
a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso 
a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 
realizando vídeo chamadas quando necessário. 

11/08/20 Vídeo da Educadora de Artes. 
 
Objetivos: Promover a socialização e a interação. Buscar a 
participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem 
oral e corporal. 
 
Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de 
papelão, som e luz. 
 
Etapas: Escolha do tema, Compor os personagens, confeccionar o 
cenário, roupas, som e luz, Ensaios e Apresentação online. 
RESPOSTA: atividade realizada. 
 

18/08/20 Nesse dia realizei observação nos atendimentos da psicopedagoga 
da instituição, para adquirir conhecimento na área. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

 
19/08/20 Vídeo da Educadora de Arte 

Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a 
família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, 
artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para 
incrementar a ideia, você pode preparar pratos temáticos (pipoca, 
pizza, sanduiche, comida típica) e escolher filmes, músicas ou danças 
de acordo com o tema escolhido.  
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Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para os 
participantes.  Reconhecer a linguagem corporal como meio de 
interação social.  
 
Forma: Realizar brincadeira de papéis sociais. 
RESPOSTA: atividade realizada. 
 

20/08/20 Atendimento online pela psicóloga da instituição. 
 
Objetivo: Realizado atendimento por chamada de vídeo via 
Whatsapp. Fonoaudióloga Monique deu início ao atendimento, 
orientando sobre os atendimentos online. Na sequência, foi proposto 
o jogo puxa conversa somente com a psicóloga. Thayná se apresenta 
um pouco tímida, mas bastante participativa interagindo bem, 
contundo não apresenta bom desempenho de narrativas nas 
questões cognitiva de organizar suas ideias antes de transmiti-la. 
Apresenta pouca argumentação dos contextos de fala. 
ATENDIMENTO ONLINE 
 

25/08/20 Atendimento online com a psicóloga da Instituição. 
 
Objetivo: Estabelecer vínculo e conhecer m pouco mais sobre a 
história de vida da usuária. Neste contexto foi proposto o jogo linha 
do tempo. Questionada sobre algumas lembranças de sua vida, 
Thayná apresenta de forma breve sem contextualizar a fala. 
Apresenta dificuldade em alinhar os pensamentos e expressar de 
forma a desenvolver as recordações. 
ATENDIMENTO ONLINE 
 

26/08/20 Vídeo enviado pela educadora de artes. 
Sessão de cinema 
 
Objetivo: Inserir a arte do cinema no processo de ensino-
aprendizagem, e na vida cotidiana do educando. Promover a reflexão 
e a leitura da mensagem de um filme, apontando as características 
expostas e envolvendo todos os eixos pertencentes ao tema 
abordado.  
 
Material/estratégia: televisão 
 
Atividade: assistir um filme todos juntos, em familia. Dê preferência a 
noite, para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou se for 
de dia vocês podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. 
Durante a sessão de cinema estourar uma pipoca e comerem todos 
juntos. 
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Rogiane Gordin de Avila Duarte 

Pedagoga - Estagiária 
 

RESPOSTA: atividade realizada. 
 

Objetivos Estabelecer vínculo terapêutico e avaliar aspectos pedagógicos 
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Usuário: Jean Carvalho de Camargo 
Data de nascimento: 05/05/2009 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Pedagoga Rogiane Duarte 

 
Data  

04/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade 
ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 
recibo das atividades que são encaminhadas para serem realizadas 
em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 
atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período 
a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando 
iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda 
não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e 
terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 
Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma 
online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

11/08/20 Vídeo da Educadora de Artes. 
 
Objetivos: Promover a socialização e a interação. Buscar a 
participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem 
oral e corporal. 
 
Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas 
de papelão, som e luz. 
 
Etapas: Escolha do tema, Compor os personagens, confeccionar o 
cenário,  
RESPOSTA: pendente. 

 
18/08/20 Objetivo: Estabelecer vínculos terapêuticos e observar aspectos 

pedagógicos. 
 
Material/estratégia: Foi o meu primeiro contato com o Jean. Busquei 
no atendimento conhecer um pouco mais do Jean, disponibilizei uma 
caixa com três jogos diferentes, com objetivos diferentes, onde 
permiti que o Jean escolhesse o jogo que gostaria de jogar 
juntamente comigo. Foi escolhido o dominó dos animais e logo após 
o jogo de varetas. O Jean foi muito receptivo, super participativo e 
comunicativo. Na caixa dos jogos tinha o jogo Uno de dados, e esse 
jogo o Jean não conhecia, por esse motivo demonstrou resistência, 
não quis jogar, optando somente pelos jogos que ele conhecia e 
sabia jogar. Jean demonstrou satisfação, pois ele ganhou todas as 
vezes que jogamos. 
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Foi muito satisfatório esse primeiro contato. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

19/08/20 Vídeo da Educadora de Artes 
Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a 
família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de 
máscaras, artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... 
E para incrementar a ideia, você pode preparar pratos temáticos 
(pipoca, pizza, sanduiche, comida típicgsq11a) e escolher filmes, 
músicas ou danças de acordo com o tema escolhido.  
 
Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para os 
participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de 
interação social.  
 
Forma: Realizar brincadeira de papéis sociais. 
RESPOSTA: pendente. 
 

25/08/20 Atividade realizada em conjunto com a psicóloga e a fonoaudióloga 
da Instituição. 
 
Título: Meu perfil 
 
Objetivos: Avaliar a narrativa; aumentar o vocabulário; avaliar 
aspectos pedagógicos. 
 
Material/estratégias: Por meio de vídeos o Jean deverá responder 
perguntas simples relacionadas a sua vida. Para que se possa fazer 
uma avaliação de leitura. Jean deve ler as perguntas e depois 
responder verbalmente no vídeo. 
 
Atividade; Responder as questões que se encontram anexadas na 
atividade 
RESPOSTA: atividade realizada. 
 

26/08/20 Vídeo enviado pela educadora de artes. 
Sessão de cinema 
 
Objetivo: Inserir a arte do cinema no processo de ensino-
aprendizagem, e na vida cotidiana do educando. Promover a reflexão 
e a leitura da mensagem de um filme, apontando as características 
expostas e envolvendo todos os eixos pertencentes ao tema 
abordado.  
 
Material/estratégia: televisão 
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Atividade: assistir um filme todos juntos, em familia. Dê preferência a 
noite, para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou se for 
de dia vocês podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. 
Durante a sessão de cinema estourar uma pipoca e comerem todos 
juntos. 
RESPOSTA: atividade realizada. 
 

Objetivos Estabelecer vínculo terapêutico e avaliar aspectos pedagógicos 
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Usuário: Davi Alexandre Almeida 
Data de nascimento: 03/01/2009 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Pedagoga Rogiane Duarte 

 
Data  

06/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade 
ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo 
das atividades que são encaminhadas para serem realizadas em 
casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades 
enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe 
elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as 
atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou 
a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem 
a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso 
a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 
realizando vídeo chamadas quando necessário. 

13/08/20 Vídeo da Educadora de Artes. 
 
Objetivos: Promover a socialização e a interação. Buscar a 
participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem 
oral e corporal. 
 
Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de 
papelão, som e luz. 
 
Etapas: Escolha do tema, Compor os personagens, confeccionar o 
cenário, roupas, som e luz, Ensaios e Apresentação online. 
RESPOSTA: atividade realizada. 

 
19/08/20 Vídeo da Educadora de Artes 

Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a 
família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, 
artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para 
incrementar a ideia, você pode preparar pratos temáticos (pipoca, 
pizza, sanduiche, comida típica) e escolher filmes, músicas ou danças 
de acordo com o tema escolhido.  
 
Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para os 
participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de 
interação social.  
 
Forma Realizar brincadeira de papéis sociais. 
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RESPOSTA: atividade realizada. 
 

20/08/20 Nesse dia realizei observação nos atendimentos da psicóloga da 
instituição, com o objetivo de conhecer melhor o Davi para 
posteriormente atendê-lo. 
 
Foi realizado uma atividade com jogo que tem por nome linha do 
tempo. Com esse jogo foi desenvolvido a comunicação, interação, 
memória e emoções. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

26/08/20 Vídeo enviado pela educadora de artes. 
Sessão de cinema 
 
Objetivo: Inserir a arte do cinema no processo de ensino-
aprendizagem, e na vida cotidiana do educando. Promover a reflexão 
e a leitura da mensagem de um filme, apontando as características 
expostas e envolvendo todos os eixos pertencentes ao tema 
abordado.  
 
Material/estratégia: televisão 
 
Atividade: assistir um filme todos juntos, em familia. Dê preferência a 
noite, para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou se for 
de dia vocês podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. 
Durante a sessão de cinema estourar uma pipoca e comerem todos 
juntos. 
RESPOSTA: atividade realizada. 
 

27/08/20 Atividade: Estória em quadrinhos 
 
Objetivos: Desenvolver a imaginação, criatividade, observar aspectos 
pedagógicos.  
 
Estratégia: A proposta da atividade consiste em produzir uma história 
em quadrinhos, preenchendo os quadros abaixo com os desenhos 
referentes à estória, fala dos personagens e gravar um vídeo 
relatando-a.  
 
Atividade: Passo 1- construir os desenhos. 
Passo 2- escrever as falas e enredo da estória. 
RESPOSTA: pendente. 
 

Objetivos Estabelecer vínculo terapêutico e avaliar aspectos pedagógicos 
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Usuário: Joyce Manuela Pereira dos Santos 
Data de nascimento: 23/01/2008 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Pedagoga Rogiane Duarte 

 

 
Dat  

06/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade 
ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 
recibo das atividades que são encaminhadas para serem realizadas 
em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 
atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período 
a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando 
iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda 
não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e 
terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 
Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma 
online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

13/08/20 Vídeo enviado peça Psicopedagoga da Instituição. 
 
No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do 
“bichinho do seu nome”. 
 
Objetivo: estimularmos o reconhecimento do nome próprio, 
desenvolver coordenação motora fina e Visio motora, imaginação e 
atenção sustentada e compartilhada.  
 
Material/estratégia: Para realizar essa proposta foi necessário utilizar 
como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir. 
RESPOSTA: pendente. 

 
19/08/20 Vídeo enviado peça Psicopedagoga da Instituição 

Título: Conhecendo as vogais.  
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: computador, Tablet ou celular para acessar o link da 
música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; 
realizar o registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo 
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da mão; fazer o movimento dos dedos, conforme comando da 
música. 
RESPOSTA: pendente. 
 

20/08/20 Atividade realizada em conjunto com a equipe terapêutica. 
 
“Vamos relaxar e perceber o corpo” 
 
Objetivo: permitir que ela fique calma e consiga trabalhar a percepção 
corporal, isto é, perceba suas partes do corpo e se conheça melhor, 
explorando algumas emoções.  
Material/estratégia: Colchão e música 
Atividade: 1- Peça para a Joyce se deitar na cama ou se tiver um 
colchão para colocar no chão, peça para que ela se deite nele. 
Coloque uma música calma que ela goste (podem ajudar ela a 
escolher, mas de preferência que não seja uma música muito 
agitada).  
2- Peça para ela respirar bem fundo, mostre para ela como fazer 
(inspire até encher bem os pulmões e solte). Vá pedindo para ela ir 
tocando nas partes do seu corpo (por exemplo, vá dando os 
comandos “coloque as mãos na cabeça”, “coloque a mão direita na 
barriga”, “coloque a mão esquerda no ombro”, “agora tente se 
abraçar – nesse comando caso ela não compreenda, demonstre 
como é possível se abraçar e peça para ela fazer igual”, “pegue no 
seu pé”, por fim diga “agora levante e vá até o seu quarto e me traga 
algo que goste muito”). Vá orientando-a para que consiga 
compreender o que é solicitado. 
RESPOSTA: pendente. 
 

27/08/20 Vídeo enviado pela psicopedagoga da Instituição. 
 
ATIVIDADE: Refletindo as vogais na parede. 
 
Objetivo: Conhecer as vogais; 
Desenvolver coordenação motora ampla; 
Estimular percepção de lateralidade; 
Estimular coordenação olho mão.  
Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
 
Materiais: Rolo de papel Higiênico; fita durex larga; Caneta 
permanente ou canetinha preta. 
 
Desenvolvimento: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso 
com rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha, 
após a confecção utilizaremos a lanterna do celular ou 
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manual(comum) para refletir as vogais na parede. Importante que o 
adulto esteja mediando a execução da atividade, reforçando 
verbalmente o nome das vogais, incentivando que a criança olhe e 
faça o traçado das letras na parede, sempre respeitando a 
individualidade de cada aprendente. 
Aguardamos o retorno de vocês através de vídeos, fotos ou relatos.  
Esse momento é de grande aprendizado, pois a criança aprenderá 
brincando. 
RESPOSTA: pendente. 
 

Objetivos Estabelecer vínculo terapêutico e avaliar aspectos pedagógicos 
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Usuário: Davi Beuting Severo 
Data de nascimento: 03/08/2011 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Pedagoga Rogiane Duarte 

 

 
Data  

06/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade 
ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo 
das atividades que são encaminhadas para serem realizadas em 
casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades 
enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe 
elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as 
atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou 
a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem 
a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso 
a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 
realizando vídeo chamadas quando necessário. 

13/08/20 Vídeo da Educadora de Artes. 
 
Objetivos: Promover a socialização e a interação. Buscar a 
participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem 
oral e corporal. 
 
Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de 
papelão, som e luz. 
 
Etapas: Escolha do tema, Compor os personagens, confeccionar o 
cenário, roupas, som e luz, Ensaios e Apresentação online. 
RESPOSTA: pendente. 

 
19/08/20 Vídeo da Educadora de Artes 

Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a 
família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, 
artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para 
incrementar a ideia, você pode preparar pratos temáticos (pipoca, 
pizza, sanduiche, comida típica) e escolher filmes, músicas ou danças 
de acordo com o tema escolhido.  
 
Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para os 
participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de 
interação social.  
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Forma: Realizar brincadeira de papéis sociais. 
RESPOSTA: pendente. 
 

20/08/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL- não compareceu 

 
26/08/20 Vídeo enviado pela educadora de artes. 

Sessão de cinema 
 
Objetivo: Inserir a arte do cinema no processo de ensino-
aprendizagem, e na vida cotidiana do educando. Promover a reflexão 
e a leitura da mensagem de um filme, apontando as características 
expostas e envolvendo todos os eixos pertencentes ao tema 
abordado.  
 
Material/estratégia: televisão 
 
Atividade: assistir um filme todos juntos, em familia. Dê preferência a 
noite, para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou se for 
de dia vocês podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. 
Durante a sessão de cinema estourar uma pipoca e comerem todos 
juntos. 
RESPOSTA: pendente. 
 

27/08//20 Atividade realizada em conjunto com a Psicóloga e o terapeuta 
musical da Instituição. 
 
Título: Falando sobre medos 
 
Objetivos: Trabalhar a narrativa, escrita, o diálogo, as emoções e a 
criatividade. 
 
Atividade: Peça primeiro para ele desenhar algo que o deixe feliz e 
seguro, algo de que ele goste muito, pode ser qualquer coisa (por 
exemplo, um lugar, pessoas, jogos, brinquedos, qualquer coisa que 
ele queira). 
Depois, peça para ele desenhar algo que o assusta “um bocadinho” 
Em seguida, peça para que desenhe algo que o assuste um pouco 
mais 
Por último, o desenho deve ser aquilo que mais o assusta no mundo 
todo. 
É importante, que após cada desenho, vocês conversem sobre esse 
medo. 
Pergunte: Por que tem medo disso? Me fale mais sobre esse medo. 
Se for 
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algum animal pergunte: onde você viu esse animal? Será que ele é 
perigoso 
mesmo? O que podemos fazer quando você ver um desse? 
Procure dar soluções para ele, para que se sinta mais fortalecido 
frente aos 
seus medos. 
RESPOSTA: pendente. 
 

Objetivos Estabelecer vínculo terapêutico e avaliar aspectos pedagógicos 
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Usuário: Gabriel Ávila de Oliveira 
Data de nascimento: 08/03/2013 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Pedagoga Rogiane Duarte 

 
Data  

06/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade 
ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo 
das atividades que são encaminhadas para serem realizadas em 
casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades 
enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe 
elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as 
atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou 
a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem 
a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso 
a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 
realizando vídeo chamadas quando necessário. 

13/08/20 Vídeo enviado peça Psicopedagoga da Instituição. 
 
No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do 
“bichinho do seu nome”. 
 
Objetivo: estimularmos o reconhecimento do nome próprio, 
desenvolver coordenação motora fina e Visio motora, imaginação e 
atenção sustentada e compartilhada.  
 
Material/estratégia: Para realizar essa proposta foi necessário utilizar 
como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir. 
RESPOSTA: pendente. 
 

19/08/20 Vídeo enviado peça Psicopedagoga da Instituição 
 
Título: Conhecendo as vogais. 
  
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção compartilhada.  
 
Materiais: computador, Tablet ou celular para acessar o link da 
música e canetinha. 
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Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; 
realizar o registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo 
da mão; fazer o movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: pendente. 
 

20/08/20 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas 
entre os dias 10 a 21 de agosto, também foram realizados 
atendimentos via plataforma para auxiliar nas alterações de envio e 
resolução das atividades. 
RESPOSTA: em execução. 
 

26/08/20 Vídeo enviado peça Psicopedagoga da Instituição 
 
ATIVIDADE: Refletindo as vogais na parede. 
 
Objetivo: Conhecer as vogais; 
Desenvolver coordenação motora ampla; 
Estimular percepção de lateralidade; 
Estimular coordenação olho mão.  
Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
 
Materiais: Rolo de papel Higiênico; fita durex larga; Caneta 
permanente ou canetinha preta. 
 
DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade confeccionando o 
recurso com rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou 
canetinha, após a confecção utilizaremos a lanterna do celular ou 
manual(comum) para refletir as vogais na parede. Importante que o 
adulto esteja mediando a execução da atividade, reforçando 
verbalmente o nome das vogais, incentivando que a criança olhe e 
faça o traçado das letras na parede, sempre respeitando a 
individualidade de cada aprendente. 
Aguardamos o retorno de vocês através de vídeos, fotos ou relatos.  
Esse momento é de grande aprendizado, pois a criança aprenderá 
brincando.  
RESPOSTA: pendente. 
 

27/08/20 Realizei observação no atendimento da psicóloga da Instituição, 
com o objetivo de conhecer um pouco melhor do Gabriel para 
posteriormente atendê-lo.  
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

Objetivos Estabelecer vínculo terapêutico e avaliar aspectos pedagógicos 
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Usuário: Isabelli Pereira Lima 
Data de nascimento:  
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Pedagoga Rogiane Duarte 

 
Data  

06/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade 
ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 
recibo das atividades que são encaminhadas para serem realizadas 
em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 
atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período 
a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando 
iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda 
não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e 
terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 
Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma 
online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

13/08/20 Vídeo enviado peça Psicopedagoga da Instituição. 
 
No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do 
“bichinho do seu nome”. 
 
Objetivo: estimularmos o reconhecimento do nome próprio, 
desenvolver coordenação motora fina e Visio motora, imaginação e 
atenção sustentada e compartilhada.  
 
Material/estratégia: Para realizar essa proposta foi necessário utilizar 
como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir. 
RESPOSTA: pendente. 

 
19/08/20 Vídeo enviado peça Psicopedagoga da Instituição 

 
Título: Conhecendo as vogais.  
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção compartilhada. 
  
Materiais: computador, Tablet ou celular para acessar o link da 
música e canetinha. 
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Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; 
realizar o registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo 
da mão; fazer o movimento dos dedos, conforme comando da 
música. 
RESPOSTA: pendente. 
 

20/08/20 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas 
entre os dias 10 a 21 de agosto, também foram realizados 
atendimentos via plataforma para auxiliar nas alterações de envio e 
resolução das atividades. 
RESPOSTA: em execução. 
 

26/08/20 Vídeo enviado peça Psicopedagoga da Instituição 
 
ATIVIDADE: Refletindo as vogais na parede. 
 
Objetivo: Conhecer as vogais; 
Desenvolver coordenação motora ampla; 
Estimular percepção de lateralidade; 
Estimular coordenação olho mão.  
Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
 
Materiais: Rolo de papel Higiênico; fita durex larga; Caneta 
permanente ou canetinha preta. 
 
Desenvolvimento: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso 
com rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha, 
após a confecção utilizaremos a lanterna do celular ou 
manual(comum) para refletir as vogais na parede. Importante que o 
adulto esteja mediando a execução da atividade, reforçando 
verbalmente o nome das vogais, incentivando que a criança olhe e 
faça o traçado das letras na parede, sempre respeitando a 
individualidade de cada aprendente. 
Aguardamos o retorno de vocês através de vídeos, fotos ou relatos.  
Esse momento é de grande aprendizado, pois a criança aprenderá 
brincando. 
RESPOSTA: pendente. 
 

27/08/20 Realizei observação no atendimento da psicóloga da Instituição, 
para posteriormente atender a Isabelli. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

Objetivos Estabelecer vínculo terapêutico e avaliar aspectos pedagógicos 
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Usuário: Gabriel Borges Zanchieta Borges 
Data de nascimento: 11/12/2008 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Pedagoga Rogiane Duarte 

 
Data  

06/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade 
ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo 
das atividades que são encaminhadas para serem realizadas em 
casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades 
enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe 
elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as 
atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou 
a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem 
a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso 
a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 
realizando vídeo chamadas quando necessário. 

13/08/20 Vídeo da Educadora de Artes. 
 
Objetivos: Promover a socialização e a interação. Buscar a 
participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem 
oral e corporal. 
 
Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de 
papelão, som e luz. 
 
Etapas: Escolha do tema, Compor os personagens, confeccionar o 
cenário, roupas, som e luz, Ensaios e Apresentação online. 
RESPOSTA: pendente. 

 
19/08/20 Vídeo da Educadora de Artes. 

Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a 
família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, 
artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para 
incrementar a ideia, você pode preparar pratos temáticos (pipoca, 
pizza, sanduiche, comida típica) e escolher filmes, músicas ou danças 
de acordo com o tema escolhido.  
 
Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para os 
participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de 
interação social.  
 
Forma: Realizar brincadeira de papéis sociais. 
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RESPOSTA: pendente. 
 

20/08/20 Nesse dia realizei observação nos atendimentos da fonoaudióloga da 
instituição, com o objetivo de conhecer melhor o Gabriel para 
posteriormente atendê-lo. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

27/08/20 Vídeo enviado pela educadora de artes. 
Sessão de cinema 
 
Objetivo: Inserir a arte do cinema no processo de ensino-
aprendizagem, e na vida cotidiana do educando. Promover a reflexão 
e a leitura da mensagem de um filme, apontando as características 
expostas e envolvendo todos os eixos pertencentes ao tema 
abordado.  
 
Material/estratégia: televisão 
 
Atividade: assistir um filme todos juntos, em familia. Dê preferência a 
noite, para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou se for 
de dia vocês podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. 
Durante a sessão de cinema estourar uma pipoca e comerem todos 
juntos. 
RESPOSTA: pendente. 
 

Objetivos Estabelecer vínculo terapêutico e avaliar aspectos pedagógicos 
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Usuário: Miguel dos Santos Alves Nogueira 
Data de nascimento: 05/02/2013 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Pedagoga Rogiane Duarte 

 
Data  

06/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade 
ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo 
das atividades que são encaminhadas para serem realizadas em 
casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades 
enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe 
elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as 
atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou 
a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem 
a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso 
a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 
realizando vídeo chamadas quando necessário. 

13/08/20 Vídeo enviado peça Psicopedagoga da Instituição. 
 
No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do 
“bichinho do seu nome”. 
 
Objetivo: estimularmos o reconhecimento do nome próprio, 
desenvolver coordenação motora fina e Visio motora, imaginação e 
atenção sustentada e compartilhada.  
 
Material/estratégia: Para realizar essa proposta foi necessário utilizar 
como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir. 
RESPOSTA: pendente. 

 
19/08/20 Vídeo enviado peça Psicopedagoga da Instituição 

 
Título: Conhecendo as vogais.  
 
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção compartilhada.  
 
Materiais: computador, Tablet ou celular para acessar o link da 
música e canetinha. 
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Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; 
realizar o registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo 
da mão; fazer o movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: pendente. 
 

20/08/20 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas 
entre os dias 10 a 21 de agosto, também foram realizados 
atendimentos via plataforma para auxiliar nas alterações de envio e 
resolução das atividades. 
RESPOSTA: em execução. 
 

26/08/20 Vídeo enviado peça Psicopedagoga da Instituição 
 
ATIVIDADE: Refletindo as vogais na parede. 
 
Objetivo: Conhecer as vogais; 
Desenvolver coordenação motora ampla; 
Estimular percepção de lateralidade; 
Estimular coordenação olho mão.  
Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
 
Materiais: Rolo de papel Higiênico; fita durex larga; Caneta 
permanente ou canetinha preta. 
 
Desenvolvimento: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso 
com rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha, 
após a confecção utilizaremos a lanterna do celular ou 
manual(comum) para refletir as vogais na parede. Importante que o 
adulto esteja mediando a execução da atividade, reforçando 
verbalmente o nome das vogais, incentivando que a criança olhe e 
faça o traçado das letras na parede, sempre respeitando a 
individualidade de cada aprendente. 
Aguardamos o retorno de vocês através de vídeos, fotos ou relatos.  
Esse momento é de grande aprendizado, pois a criança aprenderá 
brincando. 
RESPOSTA: pendente. 
 

27/08/20 Realizei observações no atendimento da fonoaudióloga da Instituição 
com o objetivo de conhecer o Miguel, para posteriormente atendê-lo. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

Objetivos Estabelecer vínculo terapêutico e avaliar aspectos pedagógicos 
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Usuário: Gabriel Fernandes Prim 
Data de nascimento: 08/05/2016 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Pedagoga Rogiane Duarte 

 
Data  

06/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade 
ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo 
das atividades que são encaminhadas para serem realizadas em 
casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades 
enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe 
elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as 
atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou 
a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem 
a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso 
a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 
realizando vídeo chamadas quando necessário. 

13/08/20 Vídeo dança da formiguinha. 
 
Objetivos: Identificar as partes do corpo humano; Desenvolver 
autonomia: Desenvolver a coordenação motora ampla. 
 
Material/estratégias:  Notebook ou celular para acessar o link da 
música. Caixa de ovo, tinta guache preta, pincel, canudo flexível e 
cola quente ou cola resistente. 
 
Desenvolvimento: Iremos construir a nossa formiguinha e junto com 
ela dançar a música "Fui no Mercado". 
RESPOSTA: atividade realizada. 
 

19/08/20 vídeo: Projetando a dona aranha 
 
OBJETIVOS: desenvolver habilidades artísticas, desenvolver a 
coordenação motora fina, criatividade, imaginação; promover a 
interação; explorar e reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
MATERIAL/ESTRATÉGIA: Um rolo de papel higiênico, fita larga 
adesiva, canetinha, uma lanterna (pode ser a lanterna do celular) e 
um ambiente bem escuro. 
 
ATIVIDADE: primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar 
uma das partes abertas com a fita larga adesiva e após desenhar com 
a canetinha a dona aranha na fita. Logo após, apagar a luz do 
ambiente, deixar bem escurinho, acessar a música da dona aranha 
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que está no link enviado junto, e agora utilizaremos a lanterna para 
projetar a dona aranha na parede e agora é só se divertir com a 
música e a dona aranha. 
RESPOSTA: atividade realizada. 
 

20/08/20 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas 
entre os dias 10 a 21 de agosto, também foram realizados 
atendimentos via plataforma para auxiliar nas alterações de envio e 
resolução das atividades. 
RESPOSTA: em execução. 
 

26/08/20  Vídeo: O jacaré foi passear lá na lagoa. 
 
Objetivo: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora 
fina; criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e 
reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
 
Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta guache verde e  
vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. 
 
Atividade: junto com o vídeo da atividade foi enviado um passo a 
passo de como confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos 
a música: “o jacaré foi passear lá na lagoa”. 
RESPOSTA: atividade realizada. 
 

27/08/20 Realizei observação no atendimento da fonoaudióloga da instituição 
com o objetivo de conhecer o Gabriel, para posteriormente atendê-lo. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

Objetivos Estabelecer vínculo terapêutico e avaliar aspectos pedagógicos 
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Usuário: Álvaro Felipe de Paula Silva 
Data de nascimento: 21/08/2014 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Pedagoga Rogiane Duarte 

 
Data  

06/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade 
ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo 
das atividades que são encaminhadas para serem realizadas em 
casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades 
enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe 
elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as 
atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou 
a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem 
a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso 
a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 
realizando vídeo chamadas quando necessário. 

13/08/20 Vídeo dança da formiguinha. 
 
Objetivos: Identificar as partes do corpo humano; Desenvolver 
autonomia: Desenvolver a coordenação motora ampla. 
 
Material/estratégias:  Notebook ou celular para acessar o link da 
música. Caixa de ovo, tinta guache preta, pincel, canudo flexível e 
cola quente ou cola resistente. 
 
Desenvolvimento: Iremos construir a nossa formiguinha e junto com 
ela dançar a música "Fui no Mercado". 
RESPOSTA: pendente. 

 
19/08/20 vídeo: Projetando a dona aranha 

 
Objetivos: desenvolver habilidades artísticas, desenvolver a 
coordenação motora fina, criatividade, imaginação; promover a 
interação; explorar e reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
 
Material/estratégia: Um rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, 
canetinha, uma lanterna (pode ser a lanterna do celular) e um 
ambiente bem escuro. 
 
Atividade: primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar 
uma das partes abertas com a fita larga adesiva e após desenhar com 

859 / 1118



 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 
 

_______________________________________ 
Rogiane Gordin de Avila Duarte 

Pedagoga - Estagiária 
 

a canetinha a dona aranha na fita. Logo após, apagar a luz do 
ambiente, deixar bem escurinho, acessar a música da dona aranha 
que está no link enviado junto, e agora utilizaremos a lanterna para 
projetar a dona aranha na parede e agora é só se divertir com a 
música e a dona aranha. 
RESPOSTA: pendente. 
 

20/08/20 Nesse dia realizei observação nos atendimentos da fonoaudióloga 
da instituição, com o objetivo de conhecer melhor o Álvaro para 
posteriormente atendê-lo. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

 
26/08/20 Vídeo: O jacaré foi passear lá na lagoa. 

 
Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora 
fina; criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e 
reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
 
Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta guache verde e  
vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. 
 
Atividade: junto com o vídeo da atividade foi enviado um passo a 
passo de como confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos 
a música: “o jacaré foi passear lá na lagoa”. 
RESPOSTA: pendente. 

 
27/08/20 Atividade realizada em conjunto com a psicóloga da instituição. 

 
Título: Jogo da memória. 
 
Objetivo: Desenvolver a interação. Esta atividade contribui para o 
desenvolvimento cognitivo de atenção, percepção e memória. 
 
Material/estratégia: Escolher um ambiente da escola para realizar a 
atividade e 10 objetos. 
 
Atividade: Escolha um ambiente da casa (quarto, sala ou cozinha), 
selecione de 05 a 10 objetos que queira para participar da 
brincadeira, descrevendo a funcionalidade de cada um (para que o 
determinado objeto serve), deixe no lugar onde se encontra, e então 
terá que observar o ambiente por 1 minuto, e em seguida quem 
comanda a brincadeira retira o objeto do lugar (esconder ou trocar 
de lugar) e o Álvaro deve identificar qual o objeto não está mais no 
mesmo lugar. Em seguida inverter os papeis para todos que todos 
possam participar. 
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RESPOSTA: pendente. 
 

Objetivos Estabelecer vínculo terapêutico e avaliar aspectos pedagógicos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

861 / 1118



 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 
 

_______________________________________ 
Rogiane Gordin de Avila Duarte 

Pedagoga - Estagiária 
 

Usuário: Lauro Marcos Pipper Junior 
Data de nascimento: 06/11/2009 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Pedagoga Rogiane Duarte 

 
Data  
06/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade 

ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 
recibo das atividades que são encaminhadas para serem realizadas 
em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 
atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse 
período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 
consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de 
março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar 
os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que 
ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os 
atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

13/08/20 Vídeo da Educadora de Artes. 
 
Objetivos: Promover a socialização e a interação. Buscar a 
participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da 
linguagem oral e corporal. 
 
Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas 
de papelão, som e luz. 
 
Etapas: Escolha do tema, Compor os personagens, confeccionar o 
cenário, roupas, som e luz, Ensaios e Apresentação online. 
RESPOSTA: pendente. 

 
19/08/20 Vídeo da Educadora de Artes. 

Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a 
família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de 
máscaras, artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... 
E para incrementar a ideia, você pode preparar pratos temáticos 
(pipoca, pizza, sanduiche, comida típica) e escolher filmes, músicas 
ou danças de acordo com o tema escolhido.  
 
Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para os 
participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de 
interação social.  
 
Forma: Realizar brincadeira de papéis sociais. 
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RESPOSTA: pendente. 
 

20/08/20 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas 
entre os dias 10 a 21 de agosto, também foram realizados 
atendimentos via plataforma para auxiliar nas alterações de envio e 
resolução das atividades. 
RESPOSTA: em execução. 
 

26/08/20 Vídeo enviado pela educadora de artes. 
Sessão de cinema 
 
Objetivo: Inserir a arte do cinema no processo de ensino-
aprendizagem, e na vida cotidiana do educando. Promover a 
reflexão e a leitura da mensagem de um filme, apontando as 
características expostas e envolvendo todos os eixos pertencentes 
ao tema abordado.  
 
Material/estratégia: televisão 
 
Atividade: assistir um filme todos juntos, em familia. Dê preferência 
a noite, para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou se 
for de dia vocês podem escurecer o ambiente com cortinas ou 
toalhas. Durante a sessão de cinema estourar uma pipoca e 
comerem todos juntos. 
RESPOSTA: pendente. 
 

27/08/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL – não compareceu. 
 

Objetivos Estabelecer vínculo terapêutico e avaliar aspectos pedagógicos 
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Usuário: Guilherme Bonifácio Grisard 
Data de nascimento: 13/05/2006 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Pedagoga Rogiane Duarte 

 
Data  

07/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade 
ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 
recibo das atividades que são encaminhadas para serem realizadas 
em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 
atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período 
a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando 
iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda 
não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e 
terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 
Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma 
online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

14/08/20 Vídeo da Educadora de Artes. 
 
Objetivos: Promover a socialização e a interação. Buscar a 
participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem 
oral e corporal. 
 
Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas 
de papelão, som e luz. 
 
Etapas: Escolha do tema, Compor os personagens, confeccionar o 
cenário, roupas, som e luz, Ensaios e Apresentação online. 
RESPOSTA: pendente. 

 
19/08/20 Vídeo da Educadora de Artes. 

Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a 
família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de 
máscaras, artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... 
E para incrementar a ideia, você pode preparar pratos temáticos 
(pipoca, pizza, sanduiche, comida típica) e escolher filmes, músicas 
ou danças de acordo com o tema escolhido.  
 
Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para os 
participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de 
interação social.  
 
Forma: Realizar brincadeira de papéis sociais. 
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Rogiane Gordin de Avila Duarte 

Pedagoga - Estagiária 
 

RESPOSTA: pendente. 
 

21/08/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL – não compareceu 

 
26/08/20 Vídeo enviado pela educadora de artes. 

Sessão de cinema 
 
Objetivo: Inserir a arte do cinema no processo de ensino-
aprendizagem, e na vida cotidiana do educando. Promover a reflexão 
e a leitura da mensagem de um filme, apontando as características 
expostas e envolvendo todos os eixos pertencentes ao tema 
abordado.  
 
Material/estratégia: televisão 
 
Atividade: assistir um filme todos juntos, em familia. Dê preferência a 
noite, para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou se for 
de dia vocês podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. 
Durante a sessão de cinema estourar uma pipoca e comerem todos 
juntos. 
 
RESPOSTA: pendente. 
 

28/08/20 Atividade realizada em conjunto com a psicóloga e a terapeuta 
ocupacional da instituição. 
 
Título: Perguntas sobre você 
 
Objetivos: Avaliar a percepção de si e do ambiente, trabalhar 
memória e funções executivas. Avaliar a narrativa, autonomia e 
aspectos pedagógicos. 
 
Material/estratégia: será enviada junto com a atividade 13 perguntas, 
para conhecermos melhor o Guilherme. 
 
Atividade: Formulamos algumas perguntas para que o Guilherme 
possa responder. É importante que cada pergunta seja pensada com 
carinho e respondida da melhor forma possível.  
RESPOSTA: pendente. 
 

Objetivos Estabelecer vínculo terapêutico e avaliar aspectos pedagógicos 
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Usuário|: Igor dos Santos Migliori 
Data de nascimento: 09/06/2003 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Pedagoga Rogiane Duarte 

 
Data  

07/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade 
ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo 
das atividades que são encaminhadas para serem realizadas em 
casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades 
enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe 
elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as 
atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou 
a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem 
a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso 
a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 
realizando vídeo chamadas quando necessário. 

14/08/20 Vídeo da Educadora de Artes. 
 
Objetivos: Promover a socialização e a interação. Buscar a 
participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem 
oral e corporal. 
 
Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de 
papelão, som e luz. 
 
Etapas: Escolha do tema, Compor os personagens, confeccionar o 
cenário, roupas, som e luz, Ensaios e Apresentação online. 
RESPOSTA: pendente. 

 
19/08/20 Vídeo da Educadora de Artes. 

Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a 
família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, 
artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para 
incrementar a ideia, você pode preparar pratos temáticos (pipoca, 
pizza, sanduiche, comida típica) e escolher filmes, músicas ou danças 
de acordo com o tema escolhido.  
 
Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para os 
participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de 
interação social.  
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Pedagoga - Estagiária 
 

Forma: Realizar brincadeira de papéis sociais. 
RESPOSTA: pendente. 
 

21/07/20 Nesse dia realizei observação nos atendimentos do fisioterapeuta da 
instituição, com o objetivo de conhecer melhor o Igor para 
posteriormente atendê-lo. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

 
26/08/20 Vídeo enviado pela educadora de artes. 

Sessão de cinema 
 
Objetivo: Inserir a arte do cinema no processo de ensino-
aprendizagem, e na vida cotidiana do educando. Promover a reflexão 
e a leitura da mensagem de um filme, apontando as características 
expostas e envolvendo todos os eixos pertencentes ao tema 
abordado.  
 
Material/estratégia: televisão 
 
Atividade: assistir um filme todos juntos, em familia. Dê preferência a 
noite, para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou se for 
de dia vocês podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. 
Durante a sessão de cinema estourar uma pipoca e comerem todos 
juntos. 
RESPOSTA: pendente. 
 

28/08/20 Atividade realizada em conjunto com a psicóloga da instituição. 
 
Título: O que é o que é? 
 
Objetivos: trabalhar a interação entre a família, criatividade, 
interpretação de frases e expressões de textos, estimular a 
resolução de problemas, trabalhar a capacidade de associar ideias. 
 
Material/estratégia: responder as 5 perguntas do o que é o que é. 
 
Atividade: Esta atividade consiste em uma sequência de adivinhas 
com 4 opções de respostas, sendo que apenas 1 é a correta. Igor 
deverá ler as frases, interpretar o contexto e responder com a 
palavra adequada para cada adivinha. A interação nessa atividade 
é muito importante, pois o Igor poderá conversar sobre o sentido 
das palavras e as possíveis respostas com a família. 
RESPOSTA: pendente. 
 

Objetivos Estabelecer vínculo terapêutico e avaliar aspectos pedagógicos 
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Usuário: Vinicius Rodrigues Motta 
Data de nascimento: 27/08/2004 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Pedagoga Rogiane Duarte 

 
Data  
07/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade 

ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 
recibo das atividades que são encaminhadas para serem realizadas 
em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 
atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período 
a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando 
iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda 
não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e 
terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 
Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma 
online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

14/08/20 Vídeo da Educadora de Artes. 
 
Objetivos: Promover a socialização e a interação. Buscar a 
participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem 
oral e corporal. 
 
Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas 
de papelão, som e luz. 
 
Etapas: Escolha do tema, Compor os personagens, confeccionar o 
cenário, roupas, som e luz, Ensaios e Apresentação online. 
RESPOSTA: pendente. 

 
19/08/20 Vídeo da Educadora de Artes. 

Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a 
família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de 
máscaras, artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... 
E para incrementar a ideia, você pode preparar pratos temáticos 
(pipoca, pizza, sanduiche, comida típica) e escolher filmes, músicas 
ou danças de acordo com o tema escolhido.  
 
Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para os 
participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de 
interação social.  
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Forma: Realizar brincadeira de papéis sociais. 
RESPOSTA: atividade realizada. 
 

21/08/20 Atividade realizada em conjunto com a Fonoaudiologia e o Terapeuta 
Musical da Instituição. 
 
Título: Memoria sonora 
 
Objetivos: Estimulação da memória e percepção sonora 
 
Material/estratégia: reprodutor de áudio e figuras 
 
Atividade: Neste exercício a proposta é que o paciente memorize 
uma sequência de sons. No exemplo abaixo os sons utilizados serão 
de instrumentos musicais (guitarra, piano, bateria, violino, pau-de-
chuva), mas podem ser organizadas sequencias de outros sons. 
Haverá três sequencias diferentes (3 áudios em MP3), e o paciente 
deve ouvir a sequência e após isso, colocar as figuras na ordem que 
foram tocadas. O mesmo pode ser feito com áudios e figuras de 
animais, caso Vinicius demonstre mais interesse, os objetivos ainda 
serão os mesmos. 
RESPOSTA: pendente. 
 

26/08/20 Vídeo enviado pela educadora de artes. 
Sessão de cinema 
 
Objetivo: Inserir a arte do cinema no processo de ensino-
aprendizagem, e na vida cotidiana do educando. Promover a reflexão 
e a leitura da mensagem de um filme, apontando as características 
expostas e envolvendo todos os eixos pertencentes ao tema 
abordado.  
 
Material/estratégia: televisão 
 
Atividade: assistir um filme todos juntos, em familia. Dê preferência a 
noite, para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou se for 
de dia vocês podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. 
Durante a sessão de cinema estourar uma pipoca e comerem todos 
juntos. 
RESPOSTA: pendente. 
 

28/08/20 Segue conduta terapêutica pois a familia não respondeu a atividade 
anterior. 
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Pedagoga - Estagiária 
 

Atividade realizada em conjunto com a Fonoaudiologia e o Terapeuta 
Musical da Instituição. 
 
Título: Memoria sonora 
 
Objetivos: Estimulação da memória e percepção sonora 
 
Material/estratégia: reprodutor de áudio e figuras 
 
Atividade: Neste exercício a proposta é que o paciente memorize 
uma sequência de sons. No exemplo abaixo os sons utilizados serão 
de instrumentos musicais (guitarra, piano, bateria, violino, pau-de-
chuva), mas podem ser organizadas sequencias de outros sons. 
Haverá três sequencias diferentes (3 áudios em MP3), e o paciente 
deve ouvir a sequência e após isso, colocar as figuras na ordem que 
foram tocadas. O mesmo pode ser feito com áudios e figuras de 
animais, caso Vinicius demonstre mais interesse, os objetivos ainda 
serão os mesmos. 
RESPOSTA: pendente. 
 

Objetivos Estabelecer vínculo terapêutico e avaliar aspectos pedagógicos 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

870 / 1118



 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 
 

_______________________________________ 
Rogiane Gordin de Avila Duarte 
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Usuário: Hector Augusto Ferreira Machado 
Data de nascimento: 07/04/2010 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Pedagoga Rogiane Duarte 

 
Data  

07/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade 
ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo 
das atividades que são encaminhadas para serem realizadas em 
casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades 
enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe 
elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as 
atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou 
a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem 
a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso 
a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 
realizando vídeo chamadas quando necessário. 

14/08/20 Vídeo da Educadora de Artes. 
 
Objetivos: Promover a socialização e a interação. Buscar a 
participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem 
oral e corporal. 
 
Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de 
papelão, som e luz. 
 
Etapas: Escolha do tema, Compor os personagens, confeccionar o 
cenário, roupas, som e luz, Ensaios e Apresentação online. 
RESPOSTA: pendente. 
 

19/08/20 Vídeo da Educadora de Artes. 
Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a 
família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, 
artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para 
incrementar a ideia, você pode preparar pratos temáticos (pipoca, 
pizza, sanduiche, comida típica) e escolher filmes, músicas ou danças 
de acordo com o tema escolhido.  
 
Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para os 
participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de 
interação social.  
 
Forma: Realizar brincadeira de papéis sociais. 
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Pedagoga - Estagiária 
 

RESPOSTA: pendente. 
 

21/08/20 Nesse dia realizei observação nos atendimentos da terapeuta 
ocupacional da instituição, com o objetivo de conhecer melhor o 
Hector para posteriormente atendê-lo. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

26/08/20 Vídeo enviado pela educadora de artes. 
Sessão de cinema 
 
Objetivo: Inserir a arte do cinema no processo de ensino-
aprendizagem, e na vida cotidiana do educando. Promover a reflexão 
e a leitura da mensagem de um filme, apontando as características 
expostas e envolvendo todos os eixos pertencentes ao tema 
abordado.  
 
Material/estratégia: televisão 
 
Atividade: assistir um filme todos juntos, em familia. Dê preferência a 
noite, para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou se for 
de dia vocês podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. 
Durante a sessão de cinema estourar uma pipoca e comerem todos 
juntos. 
RESPOSTA: pendente. 
 

28/08/20 Atividade realizada em conjunto com a terapeuta ocupacional e o 
terapeuta musical. 
 
Objetivos: Desenvolver a memória auditiva, atenção, associação, 
movimento dos membros e avaliar aspectos pedagógicos. 
 
Material/estratégia: papel, caneta e no mínimo dois jogadores 
 
Atividade: Primeiramente o mediador da atividade irá pegar o papel e 
a caneta e irá fazer o registro de uma sequência de números 
escolhidos por ele, sem deixar que os outros jogadores vejam os 
números que estão escritos.  Então o mediador irá bater palmas 
pausadamente conforme a quantidade de números que escreveu. 
RESPOSTA: pendente. 
 

Objetivos Estabelecer vínculo terapêutico e avaliar aspectos pedagógicos 
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Usuário: Daniel Victor Pires Pereira 
Data de nascimento: Pedagoga Rogiane Duarte 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Pedagoga Rogiane Duarte 

 
Data  
07/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade 

ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 
recibo das atividades que são encaminhadas para serem realizadas 
em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 
atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período 
a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando 
iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda 
não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e 
terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 
Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma 
online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

14/08/20 Vídeo da Educadora de Artes. 
 
Objetivos: Promover a socialização e a interação. Buscar a 
participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem 
oral e corporal. 
 
Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas 
de papelão, som e luz. 
 
Etapas: Escolha do tema, Compor os personagens, confeccionar o 
cenário, roupas, som e luz, Ensaios e Apresentação o 
RESPOSTA: atividade realizada. 

 
19/08/20 Vídeo da Educadora de Artes. 

Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a 
família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de 
máscaras, artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... 
E para incrementar a ideia, você pode preparar pratos temáticos 
(pipoca, pizza, sanduiche, comida típica) e escolher filmes, músicas 
ou danças de acordo com o tema escolhido.  
 
Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para os 
participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de 
interação social.  
 
Forma: Realizar brincadeira de papéis sociais. 
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Pedagoga - Estagiária 
 

RESPOSTA: atividade realizada. 
 

21/08/20 Atividade realizada em conjunto com o Terapeuta Musical da 
Instituição. 
  
“Estória em quadrinhos” 
 
Objetivos: Desenvolver habilidades auditivas, explorar aspectos 
sensório-musicais, observar aspectos pedagógicos.  
 
Estratégia : A proposta da atividade consiste em produzir uma 
história em quadrinhos, preenchendo os quadros abaixo com os 
desenhos referentes à estória e gravando um vídeo relatando-a. 
Daniel deve escolher uma música para servir de trilha sonora da 
estória, observando as sensações envolvidas na estória e na música 
escolhida (escolher a música de acordo com a emoção da estória).  
  
Atividade: Construir os desenhos. Escrever as falas e enredo da 
estória e escolher a trilha sonora para a estória. 
RESPOSTA: pendente. 
 

26/08/20 Vídeo enviado pela educadora de artes. 
Sessão de cinema 
 
Objetivo: Inserir a arte do cinema no processo de ensino-
aprendizagem, e na vida cotidiana do educando. Promover a reflexão 
e a leitura da mensagem de um filme, apontando as características 
expostas e envolvendo todos os eixos pertencentes ao tema 
abordado.  
 
Material/estratégia: televisão 
 
Atividade: assistir um filme todos juntos, em familia. Dê preferência a 
noite, para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou se for 
de dia vocês podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. 
Durante a sessão de cinema estourar uma pipoca e comerem todos 
juntos. 
RESPOSTA: pendente. 
 

28/08/20 Realizei observação no atendimento da psicóloga da instituição, com 
o objetivo de conhecer o Daniel, para posteriormente atendê-lo. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

Objetivos Estabelecer vínculo terapêutico e avaliar aspectos pedagógicos 
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Usuário: Miguel Fernando Ferraz 
Data de nascimento: 01/09/2005 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Pedagoga Rogiane Duarte 

 
Data  

07/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade 
ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 
recibo das atividades que são encaminhadas para serem realizadas 
em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 
atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse 
período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 
consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de 
março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar 
os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que 
ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os 
atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

14/08/20 Vídeo enviado peça Psicopedagoga da Instituição. 
 
No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do 
“bichinho do seu nome”. 
 
Objetivo: estimularmos o reconhecimento do nome próprio, 
desenvolver coordenação motora fina e Visio motora, imaginação e 
atenção sustentada e compartilhada.  
 
Material/estratégia: Para realizar essa proposta foi necessário 
utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para 
colorir. 
RESPOSTA: atividade realizada. 

 
19/08/20 Vídeo enviado peça Psicopedagoga da Instituição. 

 
Título: Conhecendo as vogais.  
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: computador, Tablet ou celular para acessar o link da 
música e canetinha. 
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Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; 
realizar o registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo 
da mão; fazer o movimento dos dedos, conforme comando da 
música. 
RESPOSTA: pendente. 
 

21/08/20 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas 
entre os dias 10 a 21 de agosto, também foram realizados 
atendimentos via plataforma para auxiliar nas alterações de envio e 
resolução das atividades. 
RESPOSTA: em execução.. 
 

26/08/20 Vídeo enviado peça Psicopedagoga da Instituição. 
 
ATIVIDADE: Refletindo as vogais na parede. 
 
Objetivo: Conhecer as vogais; 
Desenvolver coordenação motora ampla; 
Estimular percepção de lateralidade; 
Estimular coordenação olho mão.  
Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
 
Materiais: Rolo de papel Higiênico; fita durex larga; Caneta 
permanente ou canetinha preta. 
 
Desenvolvimento: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso 
com rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha, 
após a confecção utilizaremos a lanterna do celular ou 
manual(comum) para refletir as vogais na parede. Importante que o 
adulto esteja mediando a execução da atividade, reforçando 
verbalmente o nome das vogais, incentivando que a criança olhe e 
faça o traçado das letras na parede, sempre respeitando a 
individualidade de cada aprendente. 
Aguardamos o retorno de vocês através de vídeos, fotos ou relatos.  
Esse momento é de grande aprendizado, pois a criança aprenderá 
brincando. 
RESPOSTA: pendente. 
 

28/08/20 Realizei observação no atendimento da terapeuta ocupacional com 
o objetivo de conhecer melhor o Miguel, para posteriormente 
atendê-lo. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

Objetivos Estabelecer vínculo terapêutico e avaliar aspectos pedagógicos 
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Usuário: D’Alessandro Dias Minuto 
Data de nascimento: 06/07/2009 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Pedagoga Rogiane Duarte 

 
Data  

07/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade 
ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 
recibo das atividades que são encaminhadas para serem realizadas 
em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 
atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período 
a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando 
iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda 
não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e 
terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 
Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma 
online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

14/08/20 Vídeo enviado peça Psicopedagoga da Instituição. 
 
No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do 
“bichinho do seu nome”. 
 
Objetivo: estimularmos o reconhecimento do nome próprio, 
desenvolver coordenação motora fina e Visio motora, imaginação e 
atenção sustentada e compartilhada.  
 
Material/estratégia: Para realizar essa proposta foi necessário utilizar 
como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir. 
RESPOSTA: pendente. 

 
19/08/20 Vídeo enviado peça Psicopedagoga da Instituição. 

 
Título: Conhecendo as vogais.  
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: computador, Tablet ou celular para acessar o link da 
música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; 
realizar o registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo 
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da mão; fazer o movimento dos dedos, conforme comando da 
música. 
RESPOSTA: pendente. 
 

21/08/20 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas 
entre os dias 10 a 21 de agosto, também foram realizados 
atendimentos via plataforma para auxiliar nas alterações de envio e 
resolução das atividades. 
RESPOSTA: em execução. 
 

26/08/20 Vídeo enviado peça Psicopedagoga da Instituição. 
 
ATIVIDADE: Refletindo as vogais na parede. 
 
Objetivo: Conhecer as vogais; 
Desenvolver coordenação motora ampla; 
Estimular percepção de lateralidade; 
Estimular coordenação olho mão.  
Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
 
Materiais: Rolo de papel Higiênico; fita durex larga; Caneta 
permanente ou canetinha preta. 
 
Desenvolvimento: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso 
com rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha, 
após a confecção utilizaremos a lanterna do celular ou 
manual(comum) para refletir as vogais na parede. Importante que o 
adulto esteja mediando a execução da atividade, reforçando 
verbalmente o nome das vogais, incentivando que a criança olhe e 
faça o traçado das letras na parede, sempre respeitando a 
individualidade de cada aprendente. 
Aguardamos o retorno de vocês através de vídeos, fotos ou relatos.  
Esse momento é de grande aprendizado, pois a criança aprenderá 
brincando. 
RESPOSTA: pendente. 
 

28/08/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL – não compareceu (atestado) 
Objetivos Estabelecer vínculo terapêutico e avaliar aspectos pedagógicos 
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Usuário: Lucas Noberto Campos 
Data de nascimento: 04/09/1998 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Pedagoga Rogiane Duarte 

 
Data  

07/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade 
ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 
recibo das atividades que são encaminhadas para serem realizadas 
em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 
atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse 
período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 
consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de 
março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar 
os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que 
ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os 
atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

14/08/20 Vídeo da Educadora de Artes. 
 
Objetivos: Promover a socialização e a interação. Buscar a 
participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da 
linguagem oral e corporal. 
 
Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas 
de papelão, som e luz. 
 
Etapas: Escolha do tema, Compor os personagens, confeccionar o 
cenário, roupas, som e luz, Ensaios e Apresentação. 
RESPOSTA: pendente. 
 

19/08/20 Vídeo da Educadora de Artes. 
Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a 
família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de 
máscaras, artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... 
E para incrementar a ideia, você pode preparar pratos temáticos 
(pipoca, pizza, sanduiche, comida típica) e escolher filmes, músicas 
ou danças de acordo com o tema escolhido.  
 
Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para os 
participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de 
interação social.  
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Forma: Realizar brincadeira de papéis sociais. 
RESPOSTA: pendente. 
 

21/08/20 Nesse dia realizei observação nos atendimentos da fonoaudióloga 
da instituição, com o objetivo de conhecer melhor o Lucas para 
posteriormente atendê-lo. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

26/08/20 Vídeo enviado pela educadora de artes. 
Sessão de cinema 
 
Objetivo: Inserir a arte do cinema no processo de ensino-
aprendizagem, e na vida cotidiana do educando. Promover a 
reflexão e a leitura da mensagem de um filme, apontando as 
características expostas e envolvendo todos os eixos pertencentes 
ao tema abordado.  
 
Material/estratégia: televisão 
 
Atividade: assistir um filme todos juntos, em familia. Dê preferência 
a noite, para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou se 
for de dia vocês podem escurecer o ambiente com cortinas ou 
toalhas. Durante a sessão de cinema estourar uma pipoca e 
comerem todos juntos. 
RESPOSTA: pendente. 
 

28/08/20 Atividade realizada em conjunto com a psicóloga e a terapeuta 
ocupacional da instituição. 
 
Título: Linha do tempo 
 
Objetivo: Ampliar o vínculo terapêutico, a interação familiar, 
conhecer a história de vida do Lucas, além de contribuir para 
instigar lembranças e memórias marcantes levantando aspectos 
importantes. 
 
Material/estratégia: Como sugestão, esta atividade deve ser 
realizada em família, relembrando e discutindo os acontecimentos 
juntos. Pode ser realizada por escrito, informando as datas e 
descrevendo os acontecimentos, ou por fotos, registrando as 
datas e descrevendo momentos. 
Atividade: Faça uma linha horizontal ou vertical, e coloque as 
datas mais importantes da sua vida, desde o nascimento até a 
idade atual. Faça uma breve descrição de cada data com o 
acontecimento e/ou a lembrança que considera importante. 
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Organize as datas em sequência crescente (do nascimento até a 
idade atual). 
RESPOSTA: pendente. 
 

Objetivos Estabelecer vínculo terapêutico e avaliar aspectos pedagógicos 
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Usuário: Daniel Niclevisk de Oliveira Gonçalves 
Data de nascimento: 25/01/2006 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Pedagoga Rogiane Duarte 

 
Data  

07/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade 
ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 
recibo das atividades que são encaminhadas para serem realizadas 
em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 
atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse 
período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 
consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de 
março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar 
os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que 
ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os 
atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

14/08/20 Vídeo da Educadora de Artes. 
 
Objetivos: Promover a socialização e a interação. Buscar a 
participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da 
linguagem oral e corporal. 
 
Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas 
de papelão, som e luz. 
 
Etapas: Escolha do tema, Compor os personagens, confeccionar o 
cenário, roupas, som e luz, Ensaios e Apresentação. 
RESPOSTA: pendente. 

 
19/08/20 Vídeo da Educadora de Artes. 

Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a 
família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de 
máscaras, artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... 
E para incrementar a ideia, você pode preparar pratos temáticos 
(pipoca, pizza, sanduiche, comida típica) e escolher filmes, músicas 
ou danças de acordo com o tema escolhido.  
 
Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para os 
participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de 
interação social.  
 
Forma: Realizar brincadeira de papéis sociais. 
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RESPOSTA: pendente. 
 

21/07/20 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas 
entre os dias 10 a 21 de agosto, também foram realizados 
atendimentos via plataforma para auxiliar nas alterações de envio e 
resolução das atividades. 
RESPOSTA: em execução. 
 

26/08/20  
 

Vídeo enviado pela educadora de artes. 
Sessão de cinema 
 
Objetivo: Inserir a arte do cinema no processo de ensino-
aprendizagem, e na vida cotidiana do educando. Promover a 
reflexão e a leitura da mensagem de um filme, apontando as 
características expostas e envolvendo todos os eixos pertencentes 
ao tema abordado.  
 
Material/estratégia: televisão 
 
Atividade: assistir um filme todos juntos, em familia. Dê preferência 
a noite, para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou se 
for de dia vocês podem escurecer o ambiente com cortinas ou 
toalhas. Durante a sessão de cinema estourar uma pipoca e 
comerem todos juntos. 
RESPOSTA: pendente. 
 

28/08/20 Realizei observação no atendimento do terapeuta musical com o 
objetivo de conhecer o Daniel, para posteriormente atendê-lo. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

Objetivos Estabelecer vínculo terapêutico e avaliar aspectos pedagógicos 
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Usuário: Nataly Mayara Reichardt 
Data de nascimento: 27/05/2002 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Pedagoga Rogiane Duarte 

 
Data  

07/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade 
ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 
recibo das atividades que são encaminhadas para serem realizadas 
em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 
atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse 
período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 
consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de 
março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar 
os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que 
ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os 
atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

14/08/20 Vídeo da Educadora de Artes. 
 
Objetivos: Promover a socialização e a interação. Buscar a 
participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da 
linguagem oral e corporal. 
 
Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas 
de papelão, som e luz. 
 
Etapas: Escolha do tema, Compor os personagens, confeccionar o 
cenário, roupas, som e luz, Ensaios e Apresentação o 
RESPOSTA: atividade realizada. 

 
19/08/20 Vídeo da Educadora de Artes. 

 
Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a 
família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de 
máscaras, artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... 
E para incrementar a ideia, você pode preparar pratos temáticos 
(pipoca, pizza, sanduiche, comida típica) e escolher filmes, músicas 
ou danças de acordo com o tema escolhido.  
 
Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para os 
participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de 
interação social.  
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Forma: Realizar brincadeira de papéis sociais. 
RESPOSTA: pendente. 
 

21/08/20 Nesse dia realizei observação nos atendimentos da psicóloga da 
instituição, com o objetivo de conhecer melhor a Nataly para 
posteriormente atendê-la. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

 
26/08/20 Vídeo enviado pela educadora de artes. 

Sessão de cinema 
 
Objetivo: Inserir a arte do cinema no processo de ensino-
aprendizagem, e na vida cotidiana do educando. Promover a 
reflexão e a leitura da mensagem de um filme, apontando as 
características expostas e envolvendo todos os eixos pertencentes 
ao tema abordado.  
 
Material/estratégia: televisão 
 
Atividade: assistir um filme todos juntos, em familia. Dê preferência 
a noite, para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou se 
for de dia vocês podem escurecer o ambiente com cortinas ou 
toalhas. Durante a sessão de cinema estourar uma pipoca e 
comerem todos juntos. 
RESPOSTA: pendente. 
 

28/08/20 Realizei observação no atendimento da psicóloga da instituição, 
para posteriormente atender a Nataly. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

Objetivos Estabelecer vínculo terapêutico e avaliar aspectos pedagógicos 
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Psicóloga Tamyres Mees Espindola 
 

Relatório Mensal - Agosto 2020 

Usuário: Samuel Silva de Souza 

Data Nascimento: 10/07/2007 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

03/08 a 07/08 

Entre os dias 03 a 07 de agosto,  a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse 
período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as 
atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. 
Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das 
tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações de 
forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

13/08/2020 

Nesta data, a terapeuta responsável enviou um vídeo da Educadora de Artes pela 
plataforma: "Teatro". Objetivo: Promover a socialização e a interação. Buscar a 
participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem oral e 
corporal.  Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de 
papelão, som e luz. Etapas: Escolha do tema, compor os personagens, confecionar o 
cenário, roupas, som, luz, ensaios e apresentação online.  
RESPOSTA: PENDENTE. 
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17/08/2020 

Atendimento online: Objetivo: Estabelecer vínculo terapêutico e iniciar 
atendimentos via Whatsapp. Foi realizado chamada de vídeo pelo whatsapp, para 
acolhimento, apoio emocional com foco na autonomia e independência, além de 
orientação quanto aos próximos atendimentos. No primeiro momento, Samuel se 
apresenta um pouco tímido, porém no decorrer conseguiu interagir de forma a se 
sentir mais confortável, olhando para o terapêuta e expressando reação as emoções 
conforme assuntos trazidos para terapêuta. Samuel foi bastante participativo 
permitindo a proposta do atendimento e as sugestões para os próximos 
atendimentos. 
ATENDIMENTO ONLINE 

19/08/2020 

Nesta data, a terapêuta responsável enviou um vídeo da Educadora de Artes pela 
plataforma: "Noite Temática". Objetivo: Incentivar um momento de união e 
descontração para os participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de 
interação social. Realizar brincadeira de papéis sociais. Uma diversão certa é criar 
uma tarde ou noite temática com toda a família. Use a criatividade e faça a festa do 
pijama, noite de máscaras, artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc. 
Materiais: Para incrementar a idéia, você pode preparar pratos temáticos (pipoca, 
pizza, sanduiche, comida típica)  e escolher filmes, músicas ou danças de acordo com 
o tema escolhido.  
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA. 
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24/08/2020 

Atendimento online: com inserção de atividades da equipe. Objetivos – Aumentar 
vocabulário, desenvolver habilidades cognitivas, trabalhar a memória, trabalhar a 
autopercepção, escolha e preferencias, estimular a criatividade.  
Estratégia - Temos como proposta realizar atendimentos psicológicos semanais por 
vídeo chamada, intercalando com uma atividade desenvolvida pela equipe 
multidisciplinar e que será aplicada pela psicóloga durante seu atendimento. 
Definimos como estratégia a criação de um jogo Perfil, onde a cada intervenção a 
criança desenvolva um tema previamente escolhido.  
Categoria 1 – Animais.  
Descrição -  Foi realizado chamada de vídeo pelo Whatsapp. Samuel se aprensentou 
tranquilo e bastante participativo, interagindo bem com a terapeuta. Foi 
apresentada a proposta da atividade e dado sequência a criação do jogo "perfil 
animais" onde Samuel escolheu diversos animais e citou suas respectivas 
características sendo:  
Leão: Vive na selva, não tem medo de jacaré, possui 4 patas, tem o corpo cumprido, 
rabo, juba. 
Zebra: listrada, faz parte do bando, o bando vive correndo até a cachoeira, é vítima 
de predadores, come bastante grama. 
Canguru: mora no deserto, anda em 2 patas, tem uma bolsa na barriga para guardar 
os filhotes, cor marrom. 
Girafa: pescoço cumprido, mora em um lugar muito verde, come flores das arvores 
mais altas. 
Tigre: cor laranja com pintas marrom e preto, parecido com um leão, são 
predadores, mamifero, 4 patas. 
Urso: marrom, peludo, mora na caverna, ataca abelhas, emberna. 
Centopeia: tem 2 antenas, varias patas, rasteja, come folhas. 
Hipopotamo: fica em baixo da agua, as vezes ataca, é grande, pesado, tem uma boca 
grande. 
Abelha: tem ferrão, é listrada preto e amarelo, vive na colmeia, tem uma rainha. 
Macaco: peludo, pula nos galhos, tem rabo, orelha, pés e mãos, caminha em pé, 
come muitas bananas. 
ATENDIMENTO ONLINE 

26/08/2020 

Nesta data, o terapeuta responsavel enviou um vídeo da Educadora de Artes pela 
plataforma: "Sessão de Cinema em Casa". Assistir um filme todos juntos, em família. 
De preferência à noite, para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou, se 
for durante o dia vocês podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. Pode-
se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa escolha um filme de sua 
preferência por vez, a cada dia, agradando assim a todos.  
Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir pipoca de acordo 
com os gostos pessoais. Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do término 
do filme fazer uma roda de conversa. Cada um poderá expor a leitura e a mensagem 
deste filme. E se o final fosse diferente? Quais os sentimentos que transmitiu? Etc... 
RESPOSTA: PENDENTE. 
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31/08/2020 

Atendimento online: Objetivo: Estabelecer vínculo terapêutico e conhecer um pouco 
mais da história de vida do usuário. Realizada chamada de vídeo pelo whatsapp. 
Abordamos lembranças e memórias da infância, dos locais onde moraram, contexto 
familiar, rotinas, etc. Samuel se apresenta um pouco timido, diz estar nervoso ao 
olhar na câmera. Comentou sobre dificuldade com dinheiro (notas e moedas), além 
de dificuldade com horários, rotinas, e organizar as atividades diárias. Foi orientado 
quanto as terapias de acordo com a necessidade de desenvolvimento. 
ATENDIMENTO ONLINE 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. 
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Relatório Mensal - Agosto 2020 

Usuário: Alana Godoy Silveira 

Data Nascimento: 08/11/2006 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

03/08 a 07/08 

Entre os dias 03 a 07 de agosto,  a equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de 
uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas 
para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 
atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma 
tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de 
março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de 
recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

13/08/2020 

Nesta data, a terapeuta responsável, enviou um vídeo da Educadora de Artes pela 
plataforma: "Teatro". Objetivo: Promover a socialização e a interação. Buscar a participação, 
o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem oral e corporal.  Materiais: Roupas, 
adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de papelão, som e luz. Etapas: Escolha do 
tema, compor os personagens, confecionar o cenário, roupas, som, luz, ensaios e 
apresentação online.  
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA. 

17/08/2020 

Atendimento presencial:  Primeiro dia de atendimento, me apresentei a usuária e apresentei 
a sala de atendimento psicológico, deixando observar o espaço, brinquedos e materiais. 
Orientei quanto ao atendimento, dias e horários e as atividades propostas para o dia de hoje. 
Objetivo: Estabelecer vínculo terapêutico, orientar quanto aos atendimentos presenciais. 
Alana se apresenta bastante comunicativa, com boa interação e contato visual, muito amável 
e educada. Consegue manter atenção compartilhada. Foi acessível e bastante participativa 
durante a conversa.  
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
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19/08/2020 

Nesta data, a terapeuta responsável enviou um vídeo da Educadora de Artes pela plataforma: 
"Noite Temática". Objetivo: Incentivar um momento de união e descontração para os 
participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação social. Realizar 
brincadeira de papéis sociais. Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com 
toda a família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, artistas, noite 
italiana, noite do cinema, noite árabe, etc. Materiais: Para incrementar a idéia, você pode 
preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, sanduiche, comida típica)  e escolher filmes, 
músicas ou danças de acordo com o tema escolhido.  
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA. 

24/08/2020 

Enviada atividade pela plataforma: Jogo da Memória. Objetivo: Desenvolver a interação, esta 
atividade contribui para o desenvolvimento de atenção, percepção e memória. Estratégia: 
Escolha um ambiente da casa (quarto, sala ou cozinha), selecione 10 objetos que queira para 
participar da brincadeira, descrevendo a funcionalidade de cada um (para que o determinado 
objeto serve), deixe no lugar onde se encontra, e então terá que observar o ambiente por 1 
minuto, e em seguida quem comanda a brincadeira retira o objeto do lugar (esconder ou 
trocar de lugar) e a Alana deve identificar qual o objeto não está mais no mesmo lugar. Em 
seguida inverter os papeis para todos que todos possam participar. 
MATERIAIS: Objetos da casa.  
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA. 

26/08/2020 

Nesta data, o terapeuta responsavel enviou um vídeo da Educadora de Artes pela plataforma: 
"Sessão de Cinema em Casa". Assistir um filme todos juntos, em família. De preferência à 
noite, para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou, se for durante o dia vocês 
podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. Pode-se fazer um rodízio para que 
cada pessoa da casa escolha um filme de sua preferência por vez, a cada dia, agradando 
assim a todos.  
Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir pipoca de acordo com os 
gostos pessoais. Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do término do filme fazer 
uma roda de conversa. Cada um poderá expor a leitura e a mensagem deste filme. E se o final 
fosse diferente? Quais os sentimentos que transmitiu? Etc...  
RESPOSTA: PENDENTE. 

891 / 1118



 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 
 
 

____________________________________ 
Tamyres Mees Espindola 

Psicóloga AMA Litoral-SC 
 

31/08/2020 

Atendimento presencial: Objetivo: Estabelecer vínculo terapeutico e fazer a escuta. Alana 
chegou bastante ansiosa e comunicativa. Comentou que final de semana teve uma crise de 
convulsão, comenta que consegue presentir quando vai ter este tipo de crise, sente sua 
cabeça cheia de informação, preocupações e não consegue controlar e acaba tendo as 
convulsões. Abordamos questões de ansiedade, técnicas de relaxamento e respiração. 
Durante a conversa aborda assuntos fora do contexto mas automaticamente retoma para o 
acontecido em questão. Alana é bastante comunicativa, apresenta um bom desempenho 
cognitivo, e excelente memória. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. 
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Relatório Mensal - Agosto 2020 

Usuário: Davi Costa Rocha  

Data Nascimento: 26/03/2015 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

03/08 a 07/08 

Entre os dias 03 a 07 de agosto,  a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse 
período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as 
atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. 
Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das 
tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações de 
forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

13/08/2020 

Nesta data, a terapeuta responsavel enviou um vídeo da Educadora de Artes pela 
plataforma: "Teatro". Objetivo: Promover a socialização e a interação. Buscar a 
participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem oral e 
corporal.  Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de 
papelão, som e luz. Etapas: Escolha do tema, compor os personagens, confecionar o 
cenário, roupas, som, luz, ensaios e apresentação online.  
RESPOSTA: PENDENTE. 

17/08/2020 

Atendimento presencial: Objetivo: Estabelecer vínculo terapêutico e avaliar o 
usuário. Estratégia: Brincar com funcionalidade com os briquedos. Materiais: 
Casinha, personagens, alimentos, carrinhos, etc. Davi chegou bastante agitado, 
apresentando resistência para realizar as atividades. Conforme foi recebendo 
estímulos, aceitou a proposta da brincadeira e brincou com funcionalidade, 
apresentou atenção compartilhada e manteve preferência pelas peças da casinha e 
pelos alimentos, colocando todas as peças nos devidos lugares. Ao final, apresentou 
certa resistência para encerrar a brincadeira.  
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
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19/08/2020 

Nesta data, a terapeuta responsável enviou um vídeo da Psicopedagoga pela 
plataforma: "Conhecendo as vogais". Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; Estimular coordenação 
motora fina e viso motora; Desenvolver atenção compartilhada. Materiais: 
computador, tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; Realizar o registro 
das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; Fazer o movimento dos 
dedos, conforme comando da música.  
RESPOSTA: PENDENTE. 

24/08/2020 

Enviada atividade pela plataforma: Objetos que se completam. Estratégia: 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 guarda-los cada um no seu 
lugar e pedir se ele lembra dos pares sem ve-los. 
Objetivos: Trabalhar a atenção, fala, raciocínio lógico, memória, concentração 
elaboração da linguagem oral.  
RESPOSTA: PENDENTE. 

26/08/2020 

Nesta data, a terapeuta responsável enviou um vídeo da Psicopedagoga pela 
plataforma: Refletindo as vogais na parede. OBJETIVO: Conhecer as vogais; 
Desenvolver coordenação motora ampla; 
Estimular percepção de lateralidade; 
Estimular coordenação olho mão;  
Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico; Fita durex larga; Caneta permanente ou 
canetinha preta. 
DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso com rolinho 
de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha, após a confecção 
utilizaremos a lanterna do celular ou manual (comum) para refletir as vogais na 
parede. Importante que o adulto esteja mediando a execução da atividade, 
reforçando verbalmente o nome das vogais, incentivando que a criança olhe e faça o 
traçado das letras na parede, sempre respeitando a individualidade de cada 
aprendente.  
RESPOSTA: PENDENTE. 

31/08/2020 

Atendimento presencial: Hora do lanche terapeutico. Davi estava um pouco agitado, 
brincando com a comida, fazendo mastigação inadequada. Comeu todo lanche, 
sendo orientado quanto aos comportamentos inadequado. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. 
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Relatório Mensal - Agosto 2020 

Usuário: Paulo Alfredo Watanuki Vasconcellos 
Data Nascimento: 24/01/2009 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data  

03/08 a 07/08 Entre os dias 03 a 07 de agosto,  a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse 
período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as 
atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. 
Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das 
tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações de 
forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

13/08/2020 Nesta data, a terapeuta responsavel enviou um vídeo da Educadora de Artes pela 
plataforma: "Teatro". Objetivo: Promover a socialização e a interação. Buscar a 
participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem oral e 
corporal.  Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de 
papelão, som e luz. Etapas: Escolha do tema, compor os personagens, confecionar o 
cenário, roupas, som, luz, ensaios e apresentação online.  
RESPOSTA: PENDENTE. 

17/08/2020 Neste dia foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas e 
também foram realizados atendimentos via plataforma para auxiliar nas alterações 
de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: EM EXECUÇÃO. 

19/08/2020 Nesta data, o terapeuta responsavel enviou um vídeo da Educadora de Artes pela 
plataforma: "Noite Temática." Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite 
temática com toda a família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de 
máscaras, artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para 
incrementar a idéia, você pode preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, sanduíche, 
comida típica)  e escolher filmes, músicas ou danças de acordo com o tema escolhido. 
Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para os participantes. 
Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação social.  
Realizar brincadeira de papéis sociais.  
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA. 
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24/08/2020 Atendimento presencial: Paulo Alfredo chegou apresentando birra, fazendo voz de 
choro ao propor a atividade, não aceitando a mesma e procurando por outros jogos 
no armário. Terapeuta conduziu o atendimento/orientando para que o usuário 
voltasse atenção ao jogo proposto, neste momento Paulo Alfredo aceita a proposta 
da atividade. Estratégia: Quebra cabeça, com objetivo de estabelecer vínculo, 
capacidade de concentração e percepção visual. Paulo Alfredo montou as peças em 
ordem e manteve o foco durante a atividade. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

26/08/2020 Nesta data, o terapeuta responsavel enviou um vídeo da Educadora de Artes pela 
plataforma: "Sessão de Cinema em Casa". Assistir um filme todos juntos, em família. 
De preferência à noite, para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou, se 
for durante o dia vocês podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. Pode-
se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa escolha um filme de sua 
preferência por vez, a cada dia, agradando assim a todos.  
Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir pipoca de acordo com 
os gostos pessoais. Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do término do 
filme fazer uma roda de conversa. Cada um poderá expor a leitura e a mensagem 
deste filme. E se o final fosse diferente? Quais os sentimentos que transmitiu? Etc... 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA. 

31/08/2020 Atividade enviada pela plataforma: História em quadrinho. Estratégia: A proposta da 
atividade consiste em produzir uma história em quadrinhos, preenchendo os quadros 
com desenhos referente à história, colocar as falas dos personagens e escolher um 
título. Passo 1: criar um título. Passo 2: Construir os desenhos. Passo 3: Escrever as 
falas. Objetivo: Contribuir para o desenvolvimento cognitivo e observar aspectos 
pedagógicos.  
RESPOSTA: PENDENTE. 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. 
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Relatório Mensal - Agosto 2020 

Usuário: Pedro Henrique Borges do Amaral 

Data Nascimento: 15/01/2012 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

03/08 a 07/08 

Entre os dias 03 a 07 de agosto,  a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse 
período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as 
atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. 
Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das 
tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações de 
forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

13/08/2020 

Nesta data, a terapeuta responsavel enviou um vídeo da Educadora de Artes pela 
plataforma: "Teatro". Objetivo: Promover a socialização e a interação. Buscar a 
participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem oral e 
corporal.  Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de 
papelão, som e luz. Etapas: Escolha do tema, compor os personagens, confecionar o 
cenário, roupas, som, luz, ensaios e apresentação online.  
RESPOSTA: PENDENTE. 

17/08/2020 

Neste dia foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas e 
também foram realizados atendimentos via plataforma para auxiliar nas alterações 
de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: EM EXECUÇÃO. 

19/08/2020 

Nesta data, o terapeuta responsavel enviou um vídeo da Educadora de Artes pela 
plataforma: "Noite Temática." Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite 
temática com toda a família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de 
máscaras, artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para 
incrementar a idéia, você pode preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, sanduíche, 
comida típica)  e escolher filmes, músicas ou danças de acordo com o tema 
escolhido. Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para os 
participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação social.  
Realizar brincadeira de papéis sociais.  
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA. 
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24/08/2020 

Atendimento presencial: Pedro Henrique chegou bastante comunicativo, 
interagindo bem, vestido com uma roupa de personagem, contou toda história do 
personagem. Objetivo:  Escuta e observação, estabelecer vínculo terapêutico e 
avaliar aspectos psicológicos. Sugerida atividade proposta para o atendimento de 
hoje, porém Pedro Henrique lembrou que no atendimento anterior tinhamos 
combinado que iriamos  montar as peças de Lego. Apresentando assim boa 
memória. Estratégia: Brincar de forma funcional, atribuindo um contexto para os 
objetos criados. Resultado: Manteve o foco na atividade, construiu carro de 
bombeiro e uma nave espacial, contando a história dos personagens do Lego. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

26/08/2020 

Nesta data, o terapeuta responsavel enviou um vídeo da Educadora de Artes pela 
plataforma: "Sessão de Cinema em Casa". Assistir um filme todos juntos, em família. 
De preferência à noite, para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou, se 
for durante o dia vocês podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. Pode-
se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa escolha um filme de sua 
preferência por vez, a cada dia, agradando assim a todos.  
Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir pipoca de acordo 
com os gostos pessoais. Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do término 
do filme fazer uma roda de conversa. Cada um poderá expor a leitura e a mensagem 
deste filme. E se o final fosse diferente? Quais os sentimentos que transmitiu? Etc... 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

31/08/2020 

Enviada atividade pela plataforma: Como me sinto? A proposta desta atividade é 
utilizar de palavras, frases, desenhos ou recortes e preencher os quadros abaixo com 
as ações, sentimentos e emoções correspondentes. (Qual a expressão e o que me 
deixa feliz, triste, com raiva e com medo?). OBS: Se não tiver como imprimir, pode 
fazer em uma folha, com as ações e colocar ao lado a expressão correspondente. 
OBJETIVO: Autoconhecimento, explorar sentimentos e emoções. 
RESPOSTA: PENDENTE. 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. 
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Relatório Mensal - Agosto 2020 

Usuário: Jean Carvalho de Camargo 

Data Nascimento: 05/08/2009 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

04/08 a 07/08 

Entre os dias 03 a 07 de agosto,  a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse 
período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as 
atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. 
Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das 
tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações de 
forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

13/08/2020 

Nesta data, a terapeuta responsavel enviou um vídeo da Educadora de Artes pela 
plataforma: "Teatro". Objetivo: Promover a socialização e a interação. Buscar a 
participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem oral e 
corporal.  Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de 
papelão, som e luz. Etapas: Escolha do tema, compor os personagens, confecionar o 
cenário, roupas, som, luz, ensaios e apresentação online.  
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA. 

18/08/2020 

Atendimento presencial: Jean trouxe atividade que havia sido enviada para casa no 
período de pandemia (como me sinto).Objetivo: Escuta, estabelecer vínculo e avaliar 
aspectos psicológicos. Foram abordadas questões sobre sentimentos e emoções. 
Jean relata ter sofrido bulling na escola. Conversamos sobre os sentimentos de 
raiva. Jean apresenta uma fala pouco usual e pouco desenvolvimento de raciocínio 
quando questionado sobre algo. Dificuldade em se expressar.  
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
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19/08/2020 

Nesta data, o terapeuta responsavel enviou um vídeo da Educadora de Artes pela 
plataforma: "Noite Temática." Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite 
temática com toda a família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de 
máscaras, artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para 
incrementar a idéia, você pode preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, sanduíche, 
comida típica)  e escolher filmes, músicas ou danças de acordo com o tema 
escolhido. Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para os 
participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação social.  
Realizar brincadeira de papéis sociais.  
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

25/08/2020 

Enviada atividade pela plataforma: Meu perfil. Objetivo: Avaliar a narrativa, 
aumentar vocabulário e avaliar aspectos pedagógicos. Estratégia: Por meio de vídeo, 
Jean deverá responder perguntas simples relacionadas a sua vida. Não é necessário 
escrever as respostas, basta gravar. Para que se possa fazer uma avaliação de 
leitura, Jean deve ler as perguntas e depois responder verbalmente no vídeo. 
Perguntas: 
1. Seu nome completo. 
2. Idade. 
3. Nome da sua escola. 
4. O que mais gosta de fazer sozinho para se distrair? 
5. O filme que você mais gostou de assistir. 
6. Uma comida que você não gosta. 
7. Você já viajou? Se sim, qual o lugar que você mais gostou? 
8. Qual o estilo musical que você mais escuta? 
9. Qual sua música favorita? 
10. Com o que você pretende trabalhar no futuro? 
11. Qual sua maior qualidade? 
12. Qual o seu maior defeito? 
13. Diga o que você deseja alcançar nos atendimentos da AMA Litoral?  
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA. 
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26/08/2020 

Nesta data, o terapeuta responsavel enviou um vídeo da Educadora de Artes pela 
plataforma: "Sessão de Cinema em Casa". Assistir um filme todos juntos, em família. 
De preferência à noite, para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou, se 
for durante o dia vocês podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. Pode-
se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa escolha um filme de sua 
preferência por vez, a cada dia, agradando assim a todos.  
Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir pipoca de acordo 
com os gostos pessoais. Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do término 
do filme fazer uma roda de conversa. Cada um poderá expor a leitura e a mensagem 
deste filme. E se o final fosse diferente? Quais os sentimentos que transmitiu? Etc... 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA. 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. 
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Relatório Mensal - Agosto 2020 

Usuário: Thayná Gabrielly Lemes Correa 

Data Nascimento: 23/11/2003 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

04/08 a 07/08 

Entre os dias 03 a 07 de agosto,  a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse 
período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as 
atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. 
Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das 
tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações de 
forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

13/08/2020 

Nesta data foi enviado um vídeo pela plataforma: "Teatro". Objetivo: Promover a 
socialização e a interação. Buscar a participação, o estímulo, além do crescimento 
cultural e da linguagem oral e corporal.  Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, 
tecidos, toalhas, caixas de papelão, som e luz. Etapas: Escolha do tema, compor os 
personagens, confecionar o cenário, roupas, som, luz, ensaios e apresentação 
online.  
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA. 

19/08/2020 

Nesta data, o terapeuta responsavel enviou um vídeo da Educadora de Artes pela 
plataforma: "Noite Temática." Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite 
temática com toda a família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de 
máscaras, artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para 
incrementar a idéia, você pode preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, sanduíche, 
comida típica)  e escolher filmes, músicas ou danças de acordo com o tema 
escolhido. Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para os 
participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação social.  
Realizar brincadeira de papéis sociais.  
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA. 
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20/08/2020 

Atendimento online: Realizado atendimento por chamada de video via whatsapp. 
Fonoaudióloga Monique deu início ao atendimento, orientando sobre os 
atendimentos online. Na sequência, foi proposto o jogo puxa conversa somente com 
a psicóloga. Com objetivo de estabelecer vínculo e avaliar aspectos psicológicos. 
Thayná se apresenta um pouco tímida, mas bastante participativa interagindo bem, 
contudo não apresenta bom desempenho de narrativa nas questão cognitiva de 
organizar suas ideias antes de transmití-la. Apresenta pouca argumentação dos 
contextos de fala.   
ATENDIMENTO ONLINE 

25/08/2020 

Atendimento online: Realizado atendimento por video chamada pelo whatsapp com 
objetivo de estabelecer vínculo e conhecer um pouco mais sobre a história de vida 
da usuária. Neste contexto foi proposto o jogo linha do tempo. Questionada sobre 
algumas lembranças de sua vida, Thayná apresenta de forma breve sem 
contextualizar a fala. Apresenta dificuldade em alinhar os pensamentos e expressar 
de forma a desenvolver as recordações. 
ATENDIMENTO ONLINE 

26/08/2020 

Nesta data, o terapeuta responsavel enviou um vídeo da Educadora de Artes pela 
plataforma: "Sessão de Cinema em Casa". Assistir um filme todos juntos, em família. 
De preferência à noite, para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou, se 
for durante o dia vocês podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. Pode-
se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa escolha um filme de sua 
preferência por vez, a cada dia, agradando assim a todos.  
Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir pipoca de acordo 
com os gostos pessoais. Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do término 
do filme fazer uma roda de conversa. Cada um poderá expor a leitura e a mensagem 
deste filme. E se o final fosse diferente? Quais os sentimentos que transmitiu? Etc... 
RESPOSTA: PENDENTE. 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. 
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Relatório Mensal - Agosto 2020 

Usuária: Amanda Serpa Chernicoski 

Data Nascimento: 28/05/1988 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

04/08/2020 

Atendimento online: Realizado atendimento online por chamada de vídeo via 
whatsapp para apoio emocional, abordado questões de interesses pessoais com 
foco no autoconhecimento. 
ATENDIMENTO ONLINE 

11/08/2020 

Atendimento online: Realizado atendimento online por chamada de vídeo via 
whatsapp com foco nas habilidades socias em, se colocar no lugar no outro.  
ATENDIMENTO ONLINE 

18/08/2020 

Atendimento presencial: Estabelecer vínculo terapêutico e escuta. Amanda 
apresentou interesse ao mercado de trabalho. Foi trabalhado questões 
comportamentais de habilidades sociais para prepará-la ao mercado de trabalho. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

25/08/2020 

Atendimento presencial: Estabelecer vínculo terapêutico e escuta. Com foco nas 
relações familiares e externas, trabalhado questões comportamentais, sentimentos, 
emoções e controle da ansiedade.  
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Objetivo Em avaliação e processo de vínculo terapêutico. 
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Relatório Mensal - Agosto 2020 

Usuário: Gabriela Kreisch  

Data Nascimento: 28/03/1998 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

04/08 a 07/08 

Entre os dias 03 a 07 de agosto,  a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse 
período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as 
atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. 
Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das 
tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações de 
forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

13/08/2020 

Nesta data, a terapeuta responsavel enviou um vídeo da Educadora de Artes pela 
plataforma: "Teatro". Objetivo: Promover a socialização e a interação. Buscar a 
participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem oral e 
corporal.  Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de 
papelão, som e luz. Etapas: Escolha do tema, compor os personagens, confecionar o 
cenário, roupas, som, luz, ensaios e apresentação online.  
RESPOSTA: PENDENTE. 
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18/08/2020 

Nesta data foi enviada atividade pela plataforma: Meditação e movimentos. 
Objetivos: Trabalhar as sensações e a música, estimular a concentração e promover 
um momento calmo e meditativo, inserindo movimentos corporais que propõe 
acalmar o corpo e a mente, proporcionando um maior controle da ansiedade e 
promovendo a auto percepção. Materiais: Reprodutor de áudio, velas e/ou 
incensos. Descrição: A proposta da atividade de Meditação e Movimentos consiste 
em criar um plano de fundo para a realização de movimentos lentos de 
alongamento, colocando uma música calma, meditativa, velas aromatizadas ou 
incenso e promover uma iluminação reduzida, tudo afim de propiciar um ambiente 
introspectivo e calmo, onde se possa muito lentamente inserir movimentos de 
alongamento com a Gabriela sentada, de maneira que esteja confortável porém 
ereta. Os movimentos devem ser conduzidos pelo responsável que estiver 
realizando a atividade.  
Passo a passo: 
Passo 1 – Preparar o ambiente para a atividade, diminuindo a luz, colocando as velas 
ou incenso e colocando uma música calma e meditativa. 
Passo 2 – Convidar a Gabriela a entrar no ambiente, sentar e relaxar. Nesse 
momento o responsável por aplicar a atividade deve conduzir a paciente utilizando 
uma voz calma e movimentos sutis, afim de induzi-la a compreender o momento 
como calmo e meditativo.  
Passo 3 – Realizar movimentos de alongamento muito lentamente, esticando e 
dobrando as penas dela, as mãos, sempre utilizando o recurso da voz calma para 
conduzir e antecipar cada movimento que será realizado.  
Seguem duas sugestões de músicas que possam ser utilizadas na atividade, ficando 
livre a escolha de outras músicas que contemplem os objetivos acima colocados: 
1- https://youtu.be/MAY1UoQYMHk     
2- https://youtu.be/DDHGG3Z5Qrs   
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA. 

19/08/2020 

Nesta data, o terapeuta responsavel enviou um vídeo da Educadora de Artes pela 
plataforma: "Noite Temática." Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite 
temática com toda a família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de 
máscaras, artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para 
incrementar a idéia, você pode preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, sanduíche, 
comida típica)  e escolher filmes, músicas ou danças de acordo com o tema 
escolhido. Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para os 
participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação social.  
Realizar brincadeira de papéis sociais.  
RESPOSTA: PENDENTE 
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25/08/2020 

Mantida conduta da proposta anterior por falta de retorno da atividade. "Noite 
Temática." Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a 
família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, artistas, noite 
italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para incrementar a idéia, você pode 
preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, sanduíche, comida típica)  e escolher 
filmes, músicas ou danças de acordo com o tema escolhido. Objetivos: Incentivar um 
momento de união e descontração para os participantes. Reconhecer a linguagem 
corporal como meio de interação social.  
Realizar brincadeira de papéis sociais.  
RESPOSTA: PENDENTE 

26/08/2020 

Nesta data, o terapeuta responsavel enviou um vídeo da Educadora de Artes pela 
plataforma: "Sessão de Cinema em Casa". Assistir um filme todos juntos, em família. 
De preferência à noite, para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou, se 
for durante o dia vocês podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. Pode-
se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa escolha um filme de sua 
preferência por vez, a cada dia, agradando assim a todos.  
Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir pipoca de acordo 
com os gostos pessoais. Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do término 
do filme fazer uma roda de conversa. Cada um poderá expor a leitura e a mensagem 
deste filme. E se o final fosse diferente? Quais os sentimentos que transmitiu? Etc... 
RESPOSTA: PENDENTE. 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. 
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Relatório Mensal - Agosto 2020 

Usuário: Kalel Antunes Ferreira 

Data Nascimento: 27/05/2008 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

04/08 a 07/08 

Entre os dias 03 a 07 de agosto,  a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse 
período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as 
atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. 
Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das 
tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações de 
forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

13/08/2020 

Nesta data, a terapeuta responsavel enviou um vídeo da Psicopedagoga pela 
plataforma: "Bichinho do seu nome". Objetivo: estimular o reconhecimento do 
nome próprio, desenvolver coordenação motora fina e visual motora, imaginação e 
atenção sustentada e compartilhada. Materiais - Folhas A4, tesoura, giz de cera ou 
lápis para colorir.  
RESPOSTA: PENDENTE 

18/08/2020 

Neste dia foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas e 
também foram realizados atendimentos via plataforma para auxiliar nas alterações 
de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: EM EXECUÇÃO. 

19/08/2020 

Nesta data, o terapeuta responsavel enviou um vídeo da Educadora de Artes pela 
plataforma: "Noite Temática." Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite 
temática com toda a família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de 
máscaras, artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para 
incrementar a idéia, você pode preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, sanduíche, 
comida típica)  e escolher filmes, músicas ou danças de acordo com o tema 
escolhido. Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para os 
participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação social.  
Realizar brincadeira de papéis sociais.  
RESPOSTA: PENDENTE 
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25/08/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL – não compareceu. 

26/08/2020 

Nesta data, o terapeuta responsavel enviou um vídeo da Educadora de Artes pela 
plataforma: "Sessão de Cinema em Casa". Assistir um filme todos juntos, em família. 
De preferência à noite, para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou, se 
for durante o dia vocês podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. Pode-
se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa escolha um filme de sua 
preferência por vez, a cada dia, agradando assim a todos.  
Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir pipoca de acordo 
com os gostos pessoais. Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do término 
do filme fazer uma roda de conversa. Cada um poderá expor a leitura e a mensagem 
deste filme. E se o final fosse diferente? Quais os sentimentos que transmitiu? Etc... 
RESPOSTA: PENDENTE 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. 
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Relatório Mensal - Agosto 2020 

Usuário: Álvaro Felipe de Paula Silva 

Data Nascimento: 21/08/2014 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

06/08 a 07/08 

Entre os dias 03 a 07 de agosto,  a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse 
período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as 
atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. 
Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das 
tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações de 
forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

13/08/2020 

Nesta data, a terapeuta responsavel enviou um vídeo da Pedagoga pela plataforma: 
"Dança da Formiguinha". OBJETIVOS: Identificar as partes do corpo humano; 
Desenvolver autonomia: Desenvolver a coordenação motora ampla. 
MATERIAL/ESTRATÉGIAS:  Notebook ou celular para acessar o link da musica. Caixa 
de ovo, tinta guache preta, pincel, canudo flexível e cola quente ou cola resistente. 
DESENVOLVIMENTO: Iremos construir a nossa formiguinha e junto com ela dançar a 
musica "Fui no Mercado".  
RESPOSTA: PENDENTE 
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19/08/2020 

Nesta data, a terapeuta responsavel enviou um vídeo da Pedagoga pela plataforma: 
"Dona Aranha". OBJETIVOS: desenvolver habilidades artísticas, desenvolver a 
coordenação motora fina, criatividade, imaginação; promover a interação; explorar 
e reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
 MATERIAL/ESTRATÉGIA: Um rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, canetinha, 
uma lanterna( pode ser a lanterna do celular) e um ambiente bem escuro. 
ATIVIDADE: primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma das partes 
abertas com a fita larga adesiva e após desenhar com a canetinha a dona aranha na 
fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, deixar bem escurinho, acessar a música da 
dona aranha que está no link enviado junto, e agora utilizaremos a lanterna para 
projetar a dona aranha na parede e agora é só se divertir com a música e a dona 
aranha.  
RESPOSTA: PENDENTE 

20/08/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL – não compareceu 

26/08/2020 

Nesta data o terapeuta responsável enviou um vídeo da pedagoga: O jacare foi 
passear lá na lagoa. Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação 
motora fina; criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer 
diferentes movimentos gestuais. Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta 
guache verde e vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. 
Atividade: junto com o vídeo da atividade foi enviado um passo a passo de como 
confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos a música: “o jacaré foi passear 
lá na lagoa.  
RESPOSTA: PENDENTE. 

27/08/2020 

Atividade enviada pela plataforma: "Jogo da memória". Escolha um ambiente da 
casa (quarto, sala ou cozinha), selecione de 05 a 10 objetos que queira para 
participar da brincadeira, descrevendo a funcionalidade de cada um (para que o 
determinado objeto serve), deixe no lugar onde se encontra, e então terá que 
observar o ambiente por 1 minuto, e em seguida quem comanda a brincadeira retira 
o objeto do lugar (esconder ou trocar de lugar) e o Álvaro deve identificar qual o 
objeto não está mais no mesmo lugar. Em seguida inverter os papeis para todos que 
todos possam participar. OBJETIVO: Desenvolver a interação. Esta atividade 
contribui para o desenvolvimento cognitivo de atenção, percepção e memória. 
RESPOSTA: PENDENTE. 

Objetivo Em avaliação e processo de vínculo terapêutico. 
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Relatório Mensal - Agosto 2020 

Usuário: Gabriel Zanchieta Borges 

Data Nascimento: 11/12/2008 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

06/08 a 07/08 

Entre os dias 03 a 07 de agosto,  a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse 
período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as 
atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. 
Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das 
tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações de 
forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

13/08/2020 

Nesta data, a terapeuta responsavel enviou um vídeo da Educadora de Artes pela 
plataforma: "Teatro". Objetivo: Promover a socialização e a interação. Buscar a 
participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem oral e 
corporal.  Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de 
papelão, som e luz. Etapas: Escolha do tema, compor os personagens, confecionar o 
cenário, roupas, som, luz, ensaios e apresentação online.  
RESPOSTA: PENDENTE. 

19/08/2020 

Nesta data, a terapeuta responsavel enviou um vídeo da Educadora de Artes pela 
plataforma: "Noite Temática". Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite 
temática com toda a família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de 
máscaras, artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para 
incrementar a idéia, você pode preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, sanduiche, 
comida típica)  e escolher filmes, músicas ou danças de acordo com o tema 
escolhido. Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para os 
participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação social. 
Realizar brincadeira de papéis sociais.  
RESPOSTA: PENDENTE. 
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20/08/2020 

Atendimento presencial: Gabriel chegou ao atendimento com o personagem que foi 
uma atividade enviada para casa durante a quarentena. Conta história do 
personagem, muito criativo. Objetivo: Escuta, estabelecer vínculo terapêutico e 
observação para avaliar aspectos psicológicos. Estratégia: Jogo cara a cara, 
descrever as características fisicas dos personagens até adivinhar do adversário. 
Gabriel apresenta boa compreensão, bastante participativo, boa comunicação. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

26/08/2020 

Nesta data, o terapeuta responsavel enviou um vídeo da Educadora de Artes pela 
plataforma: "Sessão de Cinema em Casa". Assistir um filme todos juntos, em família. 
De preferência à noite, para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou, se 
for durante o dia vocês podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. Pode-
se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa escolha um filme de sua 
preferência por vez, a cada dia, agradando assim a todos.  
Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir pipoca de acordo 
com os gostos pessoais. Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do término 
do filme fazer uma roda de conversa. Cada um poderá expor a leitura e a mensagem 
deste filme. E se o final fosse diferente? Quais os sentimentos que transmitiu? Etc... 
RESPOSTA: PENDENTE. 

27/08/2020 

Enviada atividade pela plataforma: "Jogo da memória". Escolha um ambiente da 
casa (quarto, sala ou cozinha), selecione de 05 a 10 objetos que queira para 
participar da brincadeira, descrevendo a funcionalidade de cada um (para que o 
determinado objeto serve), deixe no lugar onde se encontra, e então terá que 
observar o ambiente por 1 minuto, e em seguida quem comanda a brincadeira retira 
o objeto do lugar (esconder ou trocar de lugar) e o Álvaro deve identificar qual o 
objeto não está mais no mesmo lugar. Em seguida inverter os papeis para todos que 
todos possam participar. OBJETIVO: Desenvolver a interação. Esta atividade 
contribui para o desenvolvimento cognitivo de atenção, percepção e memória. 
RESPOSTA: PENDENTE. 

Objetivo Em avaliação e processo de vínculo terapêutico. 
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Relatório Mensal - Agosto 2020 

Usuário: Guilherme Cavalheiro Santos 

Data Nascimento: 10/04/2009 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

06/08 a 07/08 

Entre os dias 03 a 07 de agosto,  a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse 
período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as 
atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. 
Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das 
tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações de 
forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

13/08/2020 

Nesta data, a terapeuta responsavel enviou um vídeo da Educadora de Artes pela 
plataforma: "Teatro". Objetivo: Promover a socialização e a interação. Buscar a 
participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem oral e 
corporal.  Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de 
papelão, som e luz. Etapas: Escolha do tema, compor os personagens, confecionar o 
cenário, roupas, som, luz, ensaios e apresentação online.  
RESPOSTA: PENDENTE. 

19/08/2020 

Nesta data, a terapeuta responsavel enviou um vídeo da Educadora de Artes pela 
plataforma: "Noite Temática". Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite 
temática com toda a família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de 
máscaras, artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para 
incrementar a idéia, você pode preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, sanduiche, 
comida típica)  e escolher filmes, músicas ou danças de acordo com o tema 
escolhido. Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para os 
participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação social. 
Realizar brincadeira de papéis sociais.  
RESPOSTA: PENDENTE. 
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20/08/2020 

Atendimento presencial: Objetivo: Escuta, estabelecer vínculo e avaliar aspectos 
psicológicos. Abordamos assuntos relacionados ao período de pandemia. Como se 
sente, aspectos positivos e negativos. Apresenta boa comunicação, bom contato 
visual, interage bem.  
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

26/08/2020 

Nesta data, o terapeuta responsavel enviou um vídeo da Educadora de Artes pela 
plataforma: "Sessão de Cinema em Casa". Assistir um filme todos juntos, em família. 
De preferência à noite, para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou, se 
for durante o dia vocês podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. Pode-
se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa escolha um filme de sua 
preferência por vez, a cada dia, agradando assim a todos.  
Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir pipoca de acordo 
com os gostos pessoais. Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do término 
do filme fazer uma roda de conversa. Cada um poderá expor a leitura e a mensagem 
deste filme. E se o final fosse diferente? Quais os sentimentos que transmitiu? Etc... 
RESPOSTA: PENDENTE. 

27/08/2020 

Enviada atividade pela plataforma: "Linha do Tempo". Faça uma linha horizontal ou 
vertical, e coloque as datas mais importantes da sua vida, desde o nascimento até a 
idade atual. Faça uma breve descrição de cada data com o acontecimento e/ou a 
lembrança que considera importante. Organize as datas em sequência crescente (do 
nascimento até a idade atual). Como sugestão, esta atividade deve ser realizada em 
família, relembrando e discutindo os acontecimentos juntos. Pode ser realizada por 
escrito, informando as datas e descrevendo os acontecimentos, ou por fotos, 
registrando as datas e descrevendo momentos. OBJETIVO: Ampliar o vínculo 
terapêutico, a interação familiar, conhecer a história de vida do Guilherme, além de 
contribuir para instigar lembranças e memórias marcantes levantando aspectos 
importantes.  
RESPOSTA: PENDENTE. 

Objetivo Em avaliação e processo de vínculo terapêutico. 
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Relatório Mensal - Agosto 2020 

Usuário: Lauro Marcos Pipper Junior 

Data Nascimento: 06/11/2009 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

06/08 a 07/08 

Entre os dias 03 a 07 de agosto,  a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse 
período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as 
atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. 
Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das 
tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações de 
forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

13/08/2020 

Nesta data, a terapeuta responsavel enviou um vídeo da Educadora de Artes pela 
plataforma: "Teatro". Objetivo: Promover a socialização e a interação. Buscar a 
participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem oral e 
corporal.  Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de 
papelão, som e luz. Etapas: Escolha do tema, compor os personagens, confecionar o 
cenário, roupas, som, luz, ensaios e apresentação online.  
RESPOSTA: PENDENTE. 

19/08/2020 

Nesta data, a terapeuta responsavel enviou um vídeo da Educadora de Artes pela 
plataforma: "Noite Temática". Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite 
temática com toda a família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de 
máscaras, artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para 
incrementar a idéia, você pode preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, sanduiche, 
comida típica)  e escolher filmes, músicas ou danças de acordo com o tema 
escolhido. Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para os 
participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação social. 
Realizar brincadeira de papéis sociais.  
RESPOSTA: PENDENTE. 

20/08/2020 

Neste dia foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas e 
também foram realizados atendimentos via plataforma para auxiliar nas alterações 
de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: EM EXECUÇÃO 
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26/08/2020 

Nesta data, a terapeuta responsável enviou um vídeo da Educadora de Artes pela 
plataforma: Sessão cinema em casa. Objetivos: Inserir a arte do cinema no processo 
de ensino-aprendizagem, e na a vida cotidiana do educando. Promover a reflexão e 
a leitura da mensagem de um filme, apontando as características expostas e 
envolvendo todos os eixos pertencentes ao tema abordado. Assistir um filme todos 
juntos, em família. De preferência à noite, para ficar mais escurinho e criar um clima 
de cinema ou, se for durante o dia vocês podem escurecer o ambiente com cortinas 
ou toalhas. Pode-se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa escolha um filme 
de sua preferência por vez, a cada dia, agradando assim a todos. Durante a sessão 
de cinema em casa pode-se estourar e servir pipoca de acordo com os gostos 
pessoais. Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do término do filme fazer 
uma roda de conversa. Cada um poderá expor a leitura e a mensagem deste filme. E 
se o final fosse diferente? Quais os sentimentos que transmitiu? Etc... 
RESPOSTA: PENDENTE. 

27/08/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL – não compareceu 

Objetivo Em avaliação e processo de vínculo terapêutico. 
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Relatório Mensal - Agosto 2020 

Usuário: Miguel dos Santos Alves Nogueira 

Data Nascimento: 05/02/2013 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

06/08 a 07/08 

Entre os dias 03 a 07 de agosto,  a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse 
período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as 
atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. 
Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das 
tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações de 
forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

13/08/2020 

Nesta data, a terapeuta responsavel enviou um vídeo da Psicopedagoga pela 
plataforma: Referente a construção do “bichinho do seu nome”, com o objetivo de 

estimularmos o reconhecimento do nome próprio, desenvolver coordenação 
motora fina e visio  motora, imaginação e atenção sustentada e compartilhada. Para 
realizar essa proposta foi necessário utilizar como recurso, folhas A4,tesoura,giz de 
cera ou lápis para colorir.  
RESPOSTA: PENDENTE. 

20/08/2020 

Neste dia foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas e 
também foram realizados atendimentos via plataforma para auxiliar nas alterações 
de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: EM EXECUÇÃO 
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26/08/2020 

Nesta data, a terapeuta responsavel enviou um vídeo da Psicopedagoga pela 
plataforma: Refletindo as vogais na parede. OBJETIVO:Conhecer as vogais; 
Desenvolver coordenação motora ampla; Estimular percepção de lateralidade; 
Estimular coordenação olho mão. Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico;fita durex larga;Caneta permanente ou 
canetinha preta. DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade confeccionando o 
recurso com rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha,após a 
confecção utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para refletir as 
vogais na parede. Importante  que o adulto  esteja mediando a execução da 
atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, incentivando que a criança 
olhe e faça o traçado das letras na parede, sempre respeitando a individualidade de 
cada aprendente . Aguardamos o retorno de vocês através de vídeos, fotos ou 
relatos. Esse momento é de grande aprendizado,pois a criança aprenderá brincando. 
RESPOSTA: PENDENTE. 

27/08/2020 

Atendimento presencial: Miguel chegou ao atendimento tranquilo, despertando 
curiosidade pelos materiais da sala. Foi proposta atividade pro dia hoje: a fantástica 
fábrica de histórias para criança com objetivo de ampliar o vinculo terapêutico, 
explorar a interação e criatividade, onde apresentou uma certa resistência, e 
dificuldade em expressar o contexto da história. Apresenta dificuldade na fala.   
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Objetivo Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. 
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Relatório Mensal - Agosto 2020 

Usuário: Gabriel Fernandes Prim 

Data Nascimento: 08/05/2016 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

06/08 a 07/08 

Entre os dias 03 a 07 de agosto,  a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse 
período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as 
atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. 
Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das 
tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações de 
forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

13/08/2020 

Nesta data, a terapeuta responsavel enviou um vídeo da pedagoga pela plataforma: 
Atividade formiguinha. OBJETIVOS: Identificar as partes do corpo humano; 
Desenvolver autonomia; Desenvolver a coordenação motora ampla. 
MATERIAL/ESTRATÉGIAS:  Notebook ou celular para acessar a plataforma, caixa de 
ovo, tinta guache preta, pincel, canudo flexível e cola quente ou cola resistente. 
DESENVOLVIMENTO: Passo 1: Assista o vídeo 1 em anexo, pois iremos construir a 
nossa formiguinha passo-a-passo. Passo 2: Após a formiga estar pronta, assista o 
vídeo 2 em anexo e dancem junto com a formiguinha a música "Fui no Mercado". 
RESPOSTA: PENDENTE. 
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19/08/2020 

Nesta data, a terapeura responsável enviou um vídeo da pedagoga pela plataforma: 
Dona Aranha. OBJETIVOS: desenvolver habilidades artísticas, coordenação motora 
fina, criatividade e imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer 
diferentes movimentos gestuais. MATERIAL/ESTRATÉGIA:  
- Um rolo de papel higiênico 
- Fita larga adesiva 
- Canetinha 
- Uma lanterna ( pode ser a lanterna do celular)  
- Um ambiente bem escuro. 
- Vídeo em anexo com as instruções 
- Vídeo em anexo com a música EXECUÇÃO DA ATIVIDADE:  
1º Passo: assistir o vídeo com as instruções para a realização da atividade. 
2º Passo: pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma das partes abertas com a fita 
larga adesiva.  
3º Passo: desenhar com a canetinha a dona aranha na fita.  
4º Passo: apagar a luz do ambiente, deixar bem escuro.  
5º Passo: acessar a música da dona aranha que está no link do youtube enviado 
junto. 
6º Passo: e agora utilizaremos a lanterna para projetar a dona aranha na parede e 
então é só se divertir com a música e a dona aranha.  
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA. 

20/08/2020 

Neste dia foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas e 
também foram realizados atendimentos via plataforma para auxiliar nas alterações 
de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: EM EXECUÇÃO 

26/08/2020 

Nesta data, a terapeuta responsável enviou um vídeo da Pedagoga pela plataforma. 
O Jacaré foi passear lá na lagora. Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; 
coordenação motora fina; criatividade; imaginação; promover a interação; explorar 
e reconhecer diferentes movimentos gestuais. Material/estratégia: caixa de ovo, 
EVA, tinta guache verde e  
vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. Modo de fazer: junto com o vídeo da 
atividade está sendo enviado em anexo um passo a passo de como confeccionar o 
jacaré para depois juntos dançarmos a música: “o jacaré foi passear lá na lagoa”. 

RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

27/08/2020 

Atendimento presencial: Gabriel chegou um pouco tímido, quieto, deixei novamente 
explorar a sala e os brinquedos para se habituar ao ambiente com objetivo de 
ampliar o vínculo terapêtico e observar aspectos psicológicos. Brincou com a 
casinha, colocando cada objeto no devido lugar. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Objetivo Em avaliação e processo de vínculo terapêutico. 

 

921 / 1118



 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 
 
 

____________________________________ 
Tamyres Mees Espindola 

Psicóloga AMA Litoral-SC 
 

 
 

Relatório Mensal - Agosto 2020 

Usuário: Gabriel Schallenberger de Souza  

Data Nascimento: 29/12/1999 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

06/08/2020 

Atendimento online: Realizado atendimento online por vídeo chamada via whatsapp 
para apoio emocional, abordado questões de interesse pessoal, lidar com os 
sentimentos e emoções.  
ATENDIMENTO ONLINE 

13/08/2020 

Atendimento online: Realizado atendimento online por vídeo chamada via 
whatsapp, com foco no mercado de trabalho, abordado questões sobre habilidades 
sociai para encaminhamento ao mercado de trabalho. 
ATENDIMENTO ONLINE 

26/08/2020 

Atendimento online: Realizado atendimento por vídeo chamada via whatsapp para 
apoio emocional e surporte quanto a nova experiência no trabalho. 
ATENDIMENTO ONLINE  

Objetivo Trabalhar autonomia, independência, e controle emocional. 
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Relatório Mensal - Agosto 2020 

Usuário: Lucas Norberto Campos 

Data Nascimento: 04/09/1998 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

07/08 a 07/08 

Entre os dias 03 a 07 de agosto,  a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse 
período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as 
atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. 
Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das 
tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações de 
forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

13/08/2020 

Nesta data, a terapeuta responsavel enviou um vídeo da Educadora de Artes pela 
plataforma: "Teatro". Objetivo: Promover a socialização e a interação. Buscar a 
participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem oral e 
corporal.  Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de 
papelão, som e luz. Etapas: Escolha do tema, compor os personagens, confecionar o 
cenário, roupas, som, luz, ensaios e apresentação online.  
RESPOSTA: PENDENTE. 

19/08/2020 

Nesta data, a terapeuta responsavel enviou um vídeo da Educadora de Artes pela 
plataforma: "Noite Temática". Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite 
temática com toda a família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de 
máscaras, artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para 
incrementar a idéia, você pode preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, sanduiche, 
comida típica)  e escolher filmes, músicas ou danças de acordo com o tema 
escolhido. Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para os 
participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação social. 
Realizar brincadeira de papéis sociais. 
RESPOSTA: PENDENTE. 
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21/08/2020 

Atendimento presencial: Lucas chegou um pouco agitado, entrou abrindo os 
armários, terapeuta fez a orientação do atendimento, onde ele sentou e manteve e 
manteve atenção nos comandos. Foi proposta a brincadeira do tapa certo dos 
animais, relacionando os bichos com objetivo de desenvolver a percepção, atenção 
e memória.  Manteve o foco por curto período de tempo, inicialmente com 
funcionalidade mas ao fim disperso. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

26/08/2020 

Nesta data, a terapeuta responsável enviou um vídeo da Educadora de Artes pela 
plataforma: Sessão cinema em casa. Assistir um filme todos juntos, em família. De 
preferência à noite, para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou, se for 
durante o dia vocês podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. 
Pode-se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa escolha um filme de sua 
preferência por vez, a cada dia, agradando assim a todos.  
Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir pipoca de acordo 
com os gostos pessoais. 
Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do término do filme fazer uma roda 
de conversa.  
Cada um poderá expor a leitura e a mensagem deste filme. E se o final fosse 
diferente? Quais os sentimentos que transmitiu? Etc...  
RESPOSTA: PENDENTE. 

28/08/2020 

Enviada atividade pela plataforma: Linha do tempo. Faça uma linha horizontal ou 
vertical, e coloque as datas mais importantes da sua vida, desde o nascimento até a 
idade atual. Faça uma breve descrição de cada data com o acontecimento e/ou a 
lembrança que considera importante. Organize as datas em sequência crescente (do 
nascimento até a idade atual). Como sugestão, esta atividade deve ser realizada em 
família, relembrando e discutindo os acontecimentos juntos. Pode ser realizada por 
escrito, informando as datas e descrevendo os acontecimentos, ou por fotos, 
registrando as datas e descrevendo momentos. OBS: Depois da atividade 
estruturada é importante que o Lucas narre os acontecimentos. OBJETIVO: Ampliar 
o vínculo terapêutico, a interação familiar, conhecer a história de vida do Lucas, 
além de contribuir para instigar lembranças e memórias marcantes levantando 
aspectos importantes.  
RESPOSTA: PENDENTE. 

Objetivo Em avaliação e processo de vínculo terapêutico. 
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Relatório Mensal - Agosto 2020 

Usuário: Igor dos Santos Migliorini 

Data Nascimento: 09/06/2003 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

07/08 a 07/08 

Entre os dias 03 a 07 de agosto,  a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse 
período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as 
atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. 
Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das 
tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações de 
forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

13/08/2020 

Nesta data, a terapeuta responsavel enviou um vídeo da Educadora de Artes pela 
plataforma: "Teatro". Objetivo: Promover a socialização e a interação. Buscar a 
participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem oral e 
corporal.  Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de 
papelão, som e luz. Etapas: Escolha do tema, compor os personagens, confecionar o 
cenário, roupas, som, luz, ensaios e apresentação online.  
RESPOSTA: PENDENTE. 

19/08/2020 

Nesta data, a terapeuta responsavel enviou um vídeo da Educadora de Artes pela 
plataforma: "Noite Temática". Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite 
temática com toda a família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de 
máscaras, artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para 
incrementar a idéia, você pode preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, sanduiche, 
comida típica)  e escolher filmes, músicas ou danças de acordo com o tema 
escolhido. Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para os 
participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação social. 
Realizar brincadeira de papéis sociais.  
RESPOSTA: PENDENTE. 

21/08/2020 

Atendimento presencial: Realizado atendimento terapeutico de escuta e 
aconselhamento com foco no autoconhecimento, identificando qualidades e 
defeitos e habilidades sociais. Igor se apresenta bastante participativo com algumas 
dificuldades de compreensão.  
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
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26/08/2020 

Nesta data, a terapeuta responsável enviou um vídeo da Educadora de Artes pela 
plataforma: Sessão cinema em casa. Assistir um filme todos juntos, em família. De 
preferência à noite, para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou, se for 
durante o dia vocês podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. 
Pode-se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa escolha um filme de sua 
preferência por vez, a cada dia, agradando assim a todos.  
Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir pipoca de acordo 
com os gostos pessoais. 
Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do término do filme fazer uma roda 
de conversa.  
Cada um poderá expor a leitura e a mensagem deste filme. E se o final fosse 
diferente? Quais os sentimentos que transmitiu? Etc...  
RESPOSTA: PENDENTE. 

28/08/2020 

Enviada atividade pela plataforma: O que é o que é. Objetivo: trabalhar a interação 
entre a família, criatividade, interpretação de frases e expressões de textos,, 
estimular a resolução de problemas, trabalhar a capacidade de associar ideias.  
Proposta da atividade: 
Esta atividade consiste em uma sequência de adivinhas com 4 opções de respostas, 
sendo que apenas 1 é a correta. 
Igor deverá ler as frases, interpretar o contexto e responder com a palavra 
adequada para cada adivinha.  
A interação nessa atividade é muito importante, pois o Igor poderá conversar sobre 
o sentido das palavras e as possíveis respostas com a família. 
Adivinhas: 
1- O que é o que é? Quanto mais se tira mais aumenta? 
        Dublado-arco-buraco-aço 
2- O que é o que é? Tem chapéu, mas não tem cabeça, tem boca, mas não fala, tem 
asas, mas não voa? 
Mulher-bule-tabule-chulé 
3- O que é o que é? Tem escamas e não é peixe, tem coroa e não é rei? 
Caqui-abacaxi-abacate-aqui 
4- O que é o que é? Anda com os pés na cabeça? 
Piolho-vaca-leão-galinha 
5- O que é o que é? Que quando seca fica molhada? 
Tapete-cortina-lençol-toalha de banho.  
RESPOSTA: PENDENTE. 

Objetivo Em avaliação e processo de vínculo terapêutico. 
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Relatório Mensal - Agosto 2020 

Usuário: Daniel Niclevisk de Oliveira Gonçalves 

Data Nascimento: 25/01/2006 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

07/08 a 07/08 

Entre os dias 03 a 07 de agosto,  a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse 
período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as 
atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. 
Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das 
tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações de 
forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

13/08/2020 

Nesta data foi enviado um vídeo pela plataforma: "Teatro". Objetivo: Promover a 
socialização e a interação. Buscar a participação, o estímulo, além do crescimento 
cultural e da linguagem oral e corporal.  Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, 
tecidos, toalhas, caixas de papelão, som e luz. Etapas: Escolha do tema, compor os 
personagens, confecionar o cenário, roupas, som, luz, ensaios e apresentação 
online.  
RESPOSTA: PENDENTE. 

19/08/2020 

Nesta data, a terapeuta responsavel enviou um vídeo da Educadora de Artes pela 
plataforma: "Noite Temática". Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite 
temática com toda a família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de 
máscaras, artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para 
incrementar a idéia, você pode preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, sanduiche, 
comida típica)  e escolher filmes, músicas ou danças de acordo com o tema 
escolhido. Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para os 
participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação social. 
Realizar brincadeira de papéis sociais.  
RESPOSTA: PENDENTE. 

21/08/2020 

Atendimento presencial: Realizado atendimento terapeutico de escuta e 
aconselhamento com foco no autoconhecimento, identificando qualidades e 
defeitos e habilidades sociais. Daniel se apresenta participativo porém resistente a 
compreender e lidar com questões sociais. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
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26/08/2020 

Nesta data, a terapeuta responsável enviou um vídeo da Educadora de Artes pela 
plataforma: Sessão cinema em casa. Assistir um filme todos juntos, em família. De 
preferência à noite, para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou, se for 
durante o dia vocês podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. 
Pode-se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa escolha um filme de sua 
preferência por vez, a cada dia, agradando assim a todos.  
Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir pipoca de acordo 
com os gostos pessoais. Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do término 
do filme fazer uma roda de conversa. Cada um poderá expor a leitura e a mensagem 
deste filme. E se o final fosse diferente? Quais os sentimentos que transmitiu? Etc... 
RESPOSTA: PENDENTE. 

28/08/2020 

Atendimento presencial: Realizado atendimento terapeutico de escuta e 
aconselhamento com foco no autoconhecimento e habilidades sociais. Proposta 
atividade relacionada as questões de relacionamento social. Daniel apresenta suas 
dificuldades porém é resistente e inflexivel em reconhecer o comportamento 
inadequado e trabalhar a mudança. 
ATENDIEMENTO PRESENCIAL  

Objetivo Em avaliação e processo de vínculo terapêutico. 
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Relatório Mensal - Agosto 2020 

Usuário: Lino Carlos Franzoi Junior 

Data Nascimento: 27/03/1990 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

07/08 a 07/08 

Entre os dias 03 a 07 de agosto,  a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse 
período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as 
atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. 
Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das 
tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações de 
forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

13/08/2020 

Nesta data foi enviado um vídeo pela plataforma: "Teatro". Objetivo: Promover a 
socialização e a interação. Buscar a participação, o estímulo, além do crescimento 
cultural e da linguagem oral e corporal.  Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, 
tecidos, toalhas, caixas de papelão, som e luz. Etapas: Escolha do tema, compor os 
personagens, confecionar o cenário, roupas, som, luz, ensaios e apresentação 
online.  
RESPOSTA: PENDENTE. 

19/06/2020 

Nesta data, a terapeuta responsavel enviou um vídeo da Educadora de Artes pela 
plataforma: "Noite Temática". Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite 
temática com toda a família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de 
máscaras, artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para 
incrementar a idéia, você pode preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, sanduiche, 
comida típica)  e escolher filmes, músicas ou danças de acordo com o tema 
escolhido. Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para os 
participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação social. 
Realizar brincadeira de papéis sociais.  
RESPOSTA: PENDENTE. 

21/08/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL – não compareceu 
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26/08/2020 

Nesta data, a terapeuta responsável enviou um vídeo da Educadora de Artes pela 
plataforma: Sessão cinema em casa. Assistir um filme todos juntos, em família. De 
preferência à noite, para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou, se for 
durante o dia vocês podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. 
Pode-se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa escolha um filme de sua 
preferência por vez, a cada dia, agradando assim a todos.  
Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir pipoca de acordo 
com os gostos pessoais. Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do término 
do filme fazer uma roda de conversa. Cada um poderá expor a leitura e a mensagem 
deste filme. E se o final fosse diferente? Quais os sentimentos que transmitiu? Etc... 
RESPOSTA: PENDENTE. 

28/08/2020 

Atividade enviada pela plataforma: Alongamento e na sequência atividade com bola. 
MATERIAL: Bola OBJETIVO: Estimular a autonomia, interação entre os membros da 
família, lateralidade, coordenação visio-motora, fina e ampla, aprimorar a resposta 
do tempo de reação e a atenção compartilhada. A proposta desta atividade é 
proporcionar um momento de lazer, que seja realizado de forma prazerosa, alegre e 
espontânea, gerando interesse e motivação alcançando os objetivos propostos pelos 
terapeutas. Dando continuidade na proposta da atividade anterior, manteremos os 
alongamentos em família, onde cada membro da família deverá criar um movimento 
de sua preferência, incentivando a iniciativa, criatividade e as preferências. Passo a 
Passo da atividade com bola: Após a caminhada da família, reservar um tempo para 
realizar a atividade desta semana conforme orientação abaixo: 1º Passo: Manter 
distância entre os jogadores. Como sugestão, iniciar com distanciamento de 1 metro 
e aumentar a gradualmente. 2º Passo: A bola deverá ser arremessada para o Junior. 
Considerando que as direções devem ser variadas, mais alta, mais baixa, lado 
direito, lado esquerdo, jogadas curtas, fazendo com que o Junior precise se deslocar 
para alcançar na bola. Importante que neste momento, o mediador nomeie em voz 
alta a direção que irá arremessar a bola. Ex. Junior, agora eu vou jogar a bola do seu 
lado esquerdo. Caso ele apresente dificuldade o outro mediador auxilia fisicamente. 
Conforme bom desempenho na atividade proposta, podem ampliar para um jogo 
em família, como por exemplo o vôlei.  
RESPOSTA: PENDENTE. 

Objetivo Em avaliação e processo de vínculo terapêutico. 
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Relatório Mensal - Agosto 2020 

Usuário: Nátaly Mayara Reicherdt 

Data Nascimento: 27/05/2002 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

07/08 a 07/08 

Entre os dias 03 a 07 de agosto,  a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse 
período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as 
atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. 
Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das 
tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações de 
forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

13/08/2020 

Nesta data foi enviado um vídeo pela plataforma: "Teatro". Objetivo: Promover a 
socialização e a interação. Buscar a participação, o estímulo, além do crescimento 
cultural e da linguagem oral e corporal.  Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, 
tecidos, toalhas, caixas de papelão, som e luz. Etapas: Escolha do tema, compor os 
personagens, confecionar o cenário, roupas, som, luz, ensaios e apresentação 
online. 
RESPOSTA: PENDENTE. 

19/08/2020 

Nesta data, a terapeuta responsavel enviou um vídeo da Educadora de Artes pela 
plataforma: "Noite Temática". Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite 
temática com toda a família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de 
máscaras, artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para 
incrementar a idéia, você pode preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, sanduiche, 
comida típica)  e escolher filmes, músicas ou danças de acordo com o tema 
escolhido. Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para os 
participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação social. 
Realizar brincadeira de papéis sociais.  
RESPOSTA: PENDENTE. 
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21/08/2020 

Atendimento presencial: Nataly chegou ao atendimento tranquila, bastante 
comunicativa. Terapeuta Rogiane participou do atendimento que teve como 
objetivo apresentar a nova terapeuta e explorar lembranças e memórias com foco 
no autoconhecimento. Realizamos atividade da linha do tempo, com perguntas para 
que todos participacem. Nataly foi bastante receptiva com a nova terapeuta, e bem 
participativa contando um pouco da sua historia de vida. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

26/08/2020 

Nesta data, a terapeuta responsável enviou um vídeo da Educadora de Artes pela 
plataforma: Sessão cinema em casa. Assistir um filme todos juntos, em família. De 
preferência à noite, para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou, se for 
durante o dia vocês podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. 
Pode-se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa escolha um filme de sua 
preferência por vez, a cada dia, agradando assim a todos.  
Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir pipoca de acordo 
com os gostos pessoais. Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do término 
do filme fazer uma roda de conversa. Cada um poderá expor a leitura e a mensagem 
deste filme. E se o final fosse diferente? Quais os sentimentos que transmitiu? Etc... 
RESPOSTA: PENDENTE. 

28/08/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL –não compareceu 

Objetivo Em avaliação e processo de vínculo terapêutico. 
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Relatório Mensal - Agosto 2020 

Usuário: Vinicius Rodrigues Motta 

Data Nascimento: 27/08/2004 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

03/08 a 07/08 

Entre os dias 03 a 07 de agosto,  a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse 
período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as 
atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. 
Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das 
tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações de 
forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

13/08/2020 

Nesta data foi enviado um vídeo pela plataforma: "Teatro". Objetivo: Promover a 
socialização e a interação. Buscar a participação, o estímulo, além do crescimento 
cultural e da linguagem oral e corporal.  Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, 
tecidos, toalhas, caixas de papelão, som e luz. Etapas: Escolha do tema, compor os 
personagens, confecionar o cenário, roupas, som, luz, ensaios e apresentação 
online. 
RESPOSTA: PENDENTE. 

19/08/2020 

Nesta data, a terapeuta responsavel enviou um vídeo da Educadora de Artes pela 
plataforma: "Noite Temática". Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite 
temática com toda a família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de 
máscaras, artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para 
incrementar a idéia, você pode preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, sanduiche, 
comida típica)  e escolher filmes, músicas ou danças de acordo com o tema 
escolhido. Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para os 
participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação social. 
Realizar brincadeira de papéis sociais.  
RESPOSTA: PENDENTE. 
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21/08/2020 

Neste dia foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas e 
também foram realizados atendimentos via plataforma para auxiliar nas alterações 
de envio e resolução das atividades. Enviada atividade pela plataforma: COMPLETE 
O RECORTE DA REVISTA 
Objetivo: Desenvolver habilidades perceptuais e cognitivas. 
Materiais: 
Uma folha de papel 
Uma imagem de recorte de revista (corte a imagem pela metade) 
Tesoura 
Lápis 
Modo de fazer: 
Etapa 1: Para começar, você precisa escolher alguma imagem de revista.  
Etapa 2: Recorte a imagem escolhida e use somente uma parte da figura. 
Etapa 3: Cole a figura em uma folha branca de sulfite. 
Etapa 4: Vinicius deverá desenhar a metade que falta do desenho, a partir do que 
ele está vendo. 
Filmem, tirem fotos ou faça uma descrição da realização da atividade e envie pela 
plataforma.  
RESPOSTA: PENDENTE. 

26/08/2020 

Nesta data, a terapeuta responsável enviou um vídeo da Educadora de Artes pela 
plataforma: Sessão cinema em casa. Assistir um filme todos juntos, em família. De 
preferência à noite, para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou, se for 
durante o dia vocês podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. 
Pode-se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa escolha um filme de sua 
preferência por vez, a cada dia, agradando assim a todos.  
Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir pipoca de acordo 
com os gostos pessoais. Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do término 
do filme fazer uma roda de conversa. Cada um poderá expor a leitura e a mensagem 
deste filme. E se o final fosse diferente? Quais os sentimentos que transmitiu? Etc... 
RESPOSTA: PENDENTE. 
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28/08/2020 

Mantida conduta da atividade anterior por falta de retorno da mesma.  COMPLETE O 
RECORTE DA REVISTA 
Objetivo: Desenvolver habilidades perceptuais e cognitivas. 
Materiais: 
Uma folha de papel 
Uma imagem de recorte de revista (corte a imagem pela metade) 
Tesoura 
Lápis 
Modo de fazer: 
Etapa 1: Para começar, você precisa escolher alguma imagem de revista.  
Etapa 2: Recorte a imagem escolhida e use somente uma parte da figura. 
Etapa 3: Cole a figura em uma folha branca de sulfite. 
Etapa 4: Vinicius deverá desenhar a metade que falta do desenho, a partir do que 
ele está vendo. 
Filmem, tirem fotos ou faça uma descrição da realização da atividade e envie pela 
plataforma. Família não retornou atividade.  
RESPOSTA: PENDENTE. 

Objetivo Em avaliação e processo de vínculo terapêutico. 
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Relatório Mensal – AGOSTO/2020 

 

Terapeuta Ocupacional Tanise Gomes da Cruz 

 

 

Usuário (a): Alana Godoy Silveira  

Data Nascimento: 08/11/2006  

Mês: Agosto/2020 

Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 

 

 

Data   

03 a 07/08 A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recebimento das atividades que são 

encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 

plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 

das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 

cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 

o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 

auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 

organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 

não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 

orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 

necessário. 

13/08 Atividade enviada via plataforma: Teatro 

Objetivo: promover a socialização e a interação. Buscar a participação, o 

estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem oral e corporal. 

Material/estratégia: roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, 

caixas de papelão, som e luz. 

Execução: a atividade consiste em escolha do tema da peça,        compor 

os personagens, confeccionar o cenário, roupas, som e luz,      ensaios e 

apresentação online. 

RESPOSTA: Família enviou o retorno da atividade.  

17/08 Usuária compareceu ao atendimento e fez uso correto da máscara. 

Atividade realizada: jogo “scrable”. 

Objetivo: realizar avaliação e estimular o raciocínio, memória e atenção.  

Material/estratégia: jogo de tabuleiro 

Execução: a atividade consistiu em montar palavras cruzadas em um 

tabuleiro, com cada peça com as letras que os participantes receberam. 

Alana aceitou a proposta e desenvolveu a tarefa de acordo com o 

proposto. 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

19/08 Atividade enviada via plataforma: Noite temática 

Profissão: Educação em artes/Profissional: Maristela Imianowsky Kolaga 

Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para os 
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participantes; Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação 

social e realizar brincadeira de papéis sociais. 

Material/estratégia: preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, 

sanduiche, comida típica)  e escolher filmes, músicas ou danças de 

acordo com um tema escolhido. 

Execução: uma diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com 

toda a família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de 

máscaras, artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc...  

RESPOSTA: Família enviou o retorno da atividade. 

24/08 Enviada atividade on-line (jogo da memória) via plataforma classroom. 

Profissão: psicologia/profissional-Tamirys Espindola e terapia 

ocupacional/profissional-Tanise Gomes 

Objetivo: Desenvolver a interação. Esta atividade contribui para o 

desenvolvimento cognitivo de atenção, percepção e memória. 

Material/estratégia: objetos da casa 

Execução: Escolha um ambiente da casa (quarto, sala ou cozinha), 

selecione 10 objetos que queira para participar da brincadeira, 

descrevendo a funcionalidade de cada um (para que o determinado 

objeto serve), deixe no lugar onde se encontra, e então terá que 

observar o ambiente por 1 minuto, e em seguida quem comanda a 

brincadeira retira o objeto do lugar (esconder ou trocar de lugar) e a 

Alana deve identificar qual o objeto não está mais no mesmo lugar. Em 

seguida inverter os papeis para todos que todos possam participar. 

RESPOSTA: Família enviou o retorno da atividade. 

26/08 Enviada via plataforma a atividade: sessão de cinema em casa. 

Objetivo: expor a leitura e a mensagem deste filme. E se o final fosse 

diferente? Quais os sentimentos que transmitiu? Etc... 

Material/estratégia: filme de livre escolha. 

Execução: Assistir um filme todos juntos, em família. De preferência à 

noite, para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou, se for 

durante o dia vocês podem escurecer o ambiente com cortinas ou 

toalhas. 

Pode-se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa escolha um filme 

de sua preferência por vez, a cada dia, agradando assim a todos.  

Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir pipoca de 

acordo com os gostos pessoais. 

Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do término do filme fazer 

uma roda de conversa. 

RESPOSTA: Pendente. 

31/08 Usuária compareceu ao atendimento e fez uso correto da máscara. 

Atividade realizada: jogo “aprendendo a comprar”. 

Objetivo: realizar avaliação e estimular o raciocínio, memória e atenção 

voltada para as AVP’s.  

Material/estratégia: jogo de tabuleiro 

Execução: a atividade consistiu em comprar e vender propriedades 

como bairro, casas, hotéis, empresas, de forma que cada jogador 
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verifique o valor a ser pago ou o valor a receber. Alana aceitou a 

proposta e desenvolveu a tarefa de acordo com o proposto. 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Objetivo 
Terapêutico 

Em processo de avaliação e criação de vínculo terapêutico. 
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Relatório Mensal 
 

Usuário (a): Álvaro Felipe de Paula Silva  

Data Nascimento: 21/08/2014   

Mês: Agosto/2020 

Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 

 

 

 

Data   

03 a 07/08 A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 

encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 

plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 

das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 

cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 

o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 

auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 

organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 

não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 

orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 

necessário. 

13/08 Atividade enviada via plataforma: formiguinha. 

Objetivo: identificar as partes do corpo humano; desenvolver autonomia 

e desenvolver a coordenação motora ampla.  

Material/estratégia: notebook ou celular para acessar o vídeo da 

musica, caixa de ovo, tinta guache preta, pincel, canudo flexível e cola 

quente ou cola resistente.  

Execução: a atividade consistiu em construir uma formiguinha de 

material reciclável e junto com ela dançar a música "Fui no Mercado". 

RESPOSTA: Pendente. 

19/08 Atividade enviada via plataforma: Projetando a dona aranha. 

Objetivos: desenvolver habilidades artísticas; desenvolver a 

coordenação motora fina, criatividade, imaginação; promover a 

interação e explorar e reconhecer diferentes movimentos gestuais. 

Material/estratégia: um rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, 

canetinha, uma lanterna( pode ser a lanterna do celular) e um ambiente 

bem escuro. 

Execução: primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma 

das partes abertas com a fita larga adesiva e após desenhar com a 

canetinha a dona aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, 
deixar bem escurinho, acessar a música da dona aranha que está no link 
enviado junto, e agora utilizaremos a lanterna para projetar a dona 
aranha na parede e agora é só se divertir com a música e a dona aranha. 
RESPOSTA: Pendente. 
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20/08 ATENDIMENTO PRESENCIAL – não compareceu 

26/08 Atividade enviada via plataforma: o jacaré foi passear lá na lagoa. 
Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora fina; 
criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer 
diferentes movimentos gestuais. 
Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta guache verde e vermelha, 
rolo de papel higiênico e pincel.  
Execução: enviado na plataforma o vídeo da atividade e um passo a 
passo de como confeccionar o jacaré para depois dançar a música: “o 

jacaré foi passear lá na lagoa. 
RESPOSTA: Pendente. 

27/08 Atividade enviada via plataforma: Resgate de objetos. 
Objetivos: melhorar a concentração e coordenação motora. 
Material/estratégia: Linhas ou corda, Bola, Três objetos, brinquedos ou 
acessórios que a criança identifique como sendo seus.  
Execução:  
Etapa 1: Definir uma área no chão onde se fará um círculo com a linha 
ou corda, colocando em seu centro os brinquedos, procurando deixar os 
objetos afastados entre si. 
Etapa 2: A criança deverá se posicionar em uma lateral e o mediador da 
atividade do outro lado do círculo, mantendo uma certa distância do 
mesmo. 
Etapa 3: Através de passes de bola será feita uma contagem para o 
resgate dos objetos. Ex: para pegar o primeiro objeto a criança deverá 
passar a bola 10 vezes para o mediador, no segundo objeto 20 passes e 
no terceiro 30 passes. 
RESPOSTA: Pendente. 

Objetivo 
Terapêutico 

Em processo de avaliação e criação de vínculo terapêutico. 
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Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Amora Cecília Veit da Silva 
Data Nascimento: 02/12/2016 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

03 a 07/08 A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 
das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 
o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 
auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 
necessário. 

11/08 Enviada para casaAtividade enviada via plataforma classroom a 
atividade da: formiguinha. A qual tinha como objetivo 
Objetivo: identificar as partes do corpo humano; desenvolver 
autonomia; e desenvolver a coordenação motora ampla. Os materiais a 
serem utilizados foram 
Material/estratégia: notebook ou celular para acessar o vídeo da 
musica, caixa de ovo, tinta guache preta, pincel, canudo flexível e cola 
quente ou cola resistente. A atividade consistiu em construir a nossa 
formiguinha e junto com ela dançar a música "Fui no Mercado". 
AguardandoExecução: a atividade consistiu em construir uma 
formiguinha de material reciclável e junto com ela dançar a música "Fui 
no Mercado". 
RESPOSTA: Família enviou o retorno da famíliaatividade! 

18/08 Enviada para casaAtividade enviada via plataforma: Resgate dos objetos. 
Objetivos: melhorar a concentração e coordenação motora. 
Material/estratégia: Linhas ou corda, Bola, Três objetos, brinquedos ou 
acessórios que a criança identifique como 
sendo seus.  
Execução:  
Etapa 1: Definir uma área no chão onde se fará um círculo com a linha 
ou corda, colocando em seu centro os brinquedos, procurando deixar os 
objetos afastados entre si. 
Etapa 2: A criança deverá se posicionar em uma lateral e o mediador da 
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atividade do outro lado do círculo, mantendo uma certa distância do 
mesmo. 
Etapa 3: Através de passes de bola será feita uma contagem para o 
resgate dos objetos.  
RESPOSTA: Pendente. 

19/08 Atividade enviada via plataforma: Projetando a dona aranha. 
Objetivos: desenvolver habilidades artísticas; desenvolver a 
coordenação motora fina, criatividade, imaginação; promover a 
interação e explorar e reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
Material/estratégia: um rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, 
canetinha, uma lanterna( pode ser a lanterna do celular) e um ambiente 
bem escuro. 
Execução: primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma 
das partes abertas com a fita larga adesiva e após desenhar com a 
canetinha a dona aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, 
deixar bem escurinho, acessar a música da dona aranha que está no link 
enviado junto, e agora utilizaremos a lanterna para projetar a dona 
aranha na parede e agora é só se divertir com a música e a dona aranha. 
RESPOSTA: Pendente. 

25/08 Enviada para casaSegue conduta terapêutica do dia 18/08: 
Atividade enviada via plataforma: Resgate dos objetos. 
Objetivos: melhorar a concentração e coordenação motora. 
Material/estratégia: Linhas ou corda, Bola, Três objetos, brinquedos ou 
acessórios que a criança identifique como 
sendo seus.  
Execução:  
Etapa 1: Definir uma área no chão onde se fará um círculo com a linha 
ou corda, colocando em seu centro os brinquedos, procurando deixar os 
objetos afastados entre si. 
Etapa 2: A criança deverá se posicionar em uma lateral e o mediador da 
atividade do outro lado do círculo, mantendo uma certa distância do 
mesmo. 
Etapa 3: Através de passes de bola será feita uma contagem para o 
resgate dos objetos.  
RESPOSTA: Família enviou o retorno da atividade! 

26/08 Enviada via plataforma a atividade: o jacaré foi passear na lagoa. 
Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora fina; 
criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer 
diferentes movimentos gestuais. 
Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta guache verde e  
vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. 
Modo de fazer: junto com o vídeo da atividade está sendo enviado em 
anexo um passo a passo de como confeccionar o jacaré para depois 
juntos dançarmos a música: “o jacaré foi passear lá na lagoa”. 
RESPOSTA: Pendente. 

Objetivo Em processo de avaliação e criação de vínculo terapêutico. 
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Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Andriel Henrique Cremonte Nantes 
Data Nascimento: 08/05/2017 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

03 a 07/08 A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 
das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 
o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 
auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 
necessário. 

11/08 Enviada para casa via plataforma classroom:  “bichinho do seu nome” 

Objetivo: estimular o reconhecimento do nome próprio, desenvolver 
coordenação motora fina e visuomotora, imaginação e atenção 
sustentada e compartilhada.  
Materiais/estratégias: folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para 
colorir.  
Execução: A atividade consistiu em escreveu seu nome e criar um 
“bichinho” a partir do escrito. 
RESPOSTA: Pendente. 

18/08 Usuário compareceu ao atendimento fazendo uso da máscara. 
Atividade realizada: lanche 
Objetivo: trabalhar aspectos relacionados a alimentação 
Materiais/estratégias: alimento trazido de casa pelo usuário 
Execução: Andriel apresentou recusa em comer o lanche trazido, 
permanecendo calado durante todo o atendimento. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

19/08 Enviada via plataforma a atividade: projetando a dona aranha. 
Objetivos: desenvolver habilidades artísticas, desenvolver a 
coordenação motora fina, criatividade, imaginação; promover a 
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interação; explorar e reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
Material/estratégia: Um rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, 
canetinha, uma lanterna ( pode ser a lanterna do celular) e um ambiente 
bem escuro. 
Execução: primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma 
das partes abertas com a fita larga adesiva e após desenhar com a 
canetinha a dona aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, 
deixar bem escurinho, acessar a música da dona aranha que está no link 
enviado junto, e agora utilizaremos a lanterna para projetar a dona 
aranha na parede e agora é só se divertir com a música e a dona aranha. 
RESPOSTA: Pendente. 

25/08 Enviada atividade via plataforma: conhecendo as emoções 
Objetivo: Trabalhar a fala e linguagem, como também as habilidades 
Socioemocionais. 
Materiais/estratégias: vídeo e imagens em anexo 
Execução:  
• Sentar-se com a criança em um momento exclusivo para ela, em que 
esteja somente ele e um adulto; 
• Chamar a atenção dela para o vídeo enviado referente a música das 
emoções; 
• Enquanto a criança escuta e assiste o vídeo, apontar para o desenho 
que estará no canto do vídeo, nomeando a emoção que aparecer (Feliz, 
triste, bobo, bravo); 
• Após assistirem o vídeo apresentar para a criança as figuras envidas no 
final deste arquivo, incentivando que identifique e nomeie as emoções; 
RESPOSTA: Pendente. 

26/08 Enviada via plataforma a atividade: o jacaré foi passear na lagoa. 
Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora fina; 
criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer 
diferentes movimentos gestuais.  
Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta guache verde e  
vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. 
Execução: junto com o vídeo da atividade foi enviado um passo a passo 
de como confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos a música: 
“o jacaré foi passear lá na lagoa”. 
RESPOSTA: Pendente. 

Objetivo 
Terapêutico 

Em processo de avaliação e criação de vínculo terapêutico. 
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Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Anthony Moeller e Silva 
Data Nascimento: 03/04/2012 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

03 a 07/08 A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 
das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 
o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 
auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 
necessário. 

11/08 Enviada para casa via plataforma classroom a atividade construção do 
“bichinho do seu nome” 
Objetivo: estimular o reconhecimento do nome próprio, desenvolver 
coordenação motora fina e visuomotora, imaginação e atenção 
sustentada e compartilhada.  
Materiais/estratégias: folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para 
colorir.  
Execução: a atividade consistiu em escreveu seu nome e criar um 
“bichinho” a partir do escrito. 
RESPOSTA: Família enviou o retorno da atividade! 

18/08 Usuário compareceu ao atendimento fazendo uso correto da máscara. 
Atividade: leitura de livro e pareamento de animais 
Objetivo: readaptação nos atendimentos em dupla com dois 
profissionais 
Materiais/estratégias: livro de encaixe e animais para montar 
Execução: a atividade consistiu em encaixar as peças do livro e em 
montar cada peça dos animais. Anthony realizou a atividade de acordo 
com o proposto. 

945 / 1118



 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

19/08 Enviada via plataforma a atividade: conhecendo as vogais. 
Objetivo: reconhecimento e Identificação das vogais, como também 
promover  momento de aprendizado entre família e a criança. Estimular 
coordenação motora fina e viso motora e Desenvolver atenção 
compartilhada.  
Materiais/estratégias: computador/Tablet ou celular para acessar o link 
da música e canetinha. 
Execução: Acessar o link da música que segue anexo; realizar o registro 
das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: Família enviou o retorno da atividade! 

25/08 Enviada atividade via plataforma classroom: Objetos com a letra B 
Objetivo: atenção, concentração, aprendizagem, linguagem oral. 
Materiais/estratégias: objetos utilizados em casa que iniciem com a 
letra B 
Execução: pedir o objeto e fazer a criança procurar e colocar em cima da 
mesa. Depois de todos os objetos sobre a mesa contar quantos achou e 
nomear. Posteriormente fazer ele escolher o objeto e guarda-lo 
novamente no lugar.  
RESPOSTA:  família enviou o retorno da atividade! 

26/08 Enviada atividade via plataforma classroom: refletindo as vogais na 
parede. 
Objetivo: Conhecer as vogais; Desenvolver coordenação motora ampla; 
Estimular percepção de lateralidade; Estimular coordenação olho mão.  
Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
Materiais/estratégias: Rolo de papel Higiênico;fita durex larga;Caneta 
permanente ou canetinha preta. 
Execução: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso com rolinho 
de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha,após a 
confecção utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para 
refletir as vogais na parede. Importante  que o adulto  esteja mediando 
a execução da atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, 
incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, 
sempre respeitando a individualidade de cada aprendente . 
RESPOSTA: A família enviou o retorno da atividade! 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular o desenvolvimento motor e cognitivo direcionando para as 
AVD’s. Desenvolver estímulos sensoriais. 
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Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Antônio Miguel Leal de Paula 
Data Nascimento: 28/06/2017 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

03 a 07/08 A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 
das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 
o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 
auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 
necessário. 

11/08 Enviada para casa via plataforma classroom a atividade da formiguinha. 
Objetivo: identificar as partes do corpo humano; desenvolver 
autonomia; desenvolver a coordenação motora ampla.  
Materiais/estratégias: notebook ou celular para acessar o vídeo da 
música, caixa de ovo, tinta guache preta, pincel, canudo flexível e cola 
quente ou cola resistente.  
Execução: a atividade consistiu em construir a formiguinha e junto com 
ela dançar a música "Fui no Mercado". 
RESPOSTA: Família enviou o retorno da atividade! 

18/08 Enviada para casaAtividade enviada via plataforma: Resgate dos objetos. 
Objetivos: melhorar a concentração e coordenação motora. 
Material/estratégia: Linhas ou corda, Bola, Três objetos, brinquedos ou 
acessórios que a criança identifique como 
sendo seus.  
Execução:  
Etapa 1: Definir uma área no chão onde se fará um círculo com a linha 
ou corda, colocando em seu centro os brinquedos, procurando deixar os 
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objetos afastados entre si. 
Etapa 2: A criança deverá se posicionar em uma lateral e o mediador da 
atividade do outro lado do círculo, mantendo uma certa distância do 
mesmo. 
Etapa 3: Através de passes de bola será feita uma contagem para o 
resgate dos objetos.  
RESPOSTA: Pendente. 

19/08 Enviada atividade via plataforma: projetando a dona aranha. 
Objetivos: desenvolver habilidades artísticas, desenvolver a 
coordenação motora fina, criatividade, imaginação; promover a 
interação; explorar e reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
Materiais/estratégias: Um rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, 
canetinha, uma lanterna( pode ser a lanterna do celular) e um ambiente 
bem escuro. 
Execução: primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma 
das partes abertas com a fita larga adesiva e após desenhar com a 
canetinha a dona aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, 
deixar bem escurinho, acessar a música da dona aranha que está no link 
enviado junto, e agora utilizaremos a lanterna para projetar a dona 
aranha na parede e agora é só se divertir com a música e a dona aranha. 
RESPOSTA: Família enviou o retorno da atividade! 

25/08 Segue conduta terapêutica anterior: 
Enviada para casaAtividade enviada via plataforma: Resgate dos objetos. 
Objetivos: melhorar a concentração e coordenação motora. 
Material/estratégia: Linhas ou corda, Bola, Três objetos, brinquedos ou 
acessórios que a criança identifique como 
sendo seus.  
Execução:  
Etapa 1: Definir uma área no chão onde se fará um círculo com a linha 
ou corda, colocando em seu centro os brinquedos, procurando deixar os 
objetos afastados entre si. 
Etapa 2: A criança deverá se posicionar em uma lateral e o mediador da 
atividade do outro lado do círculo, mantendo uma certa distância do 
mesmo. 
Etapa 3: Através de passes de bola será feita uma contagem para o 
resgate dos objetos.  
RESPOSTA:Família enviou retorno da atividade! 

26/08 Enviada via plataforma a atividade: música e execução do jacaré. 
Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora fina; 
criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer 
diferentes movimentos gestuais. 
Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta guache verde e  
vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. 
Atividade: junto com o vídeo da atividade foi enviado um passo a passo 
de como confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos a música: 
“o jacaré foi passear lá na lagoa”. 
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RESPOSTA: Família enviou retorno da atividade! 

Objetivo 
Terapêutico 

Em processo de avaliação e criação de vínculo terapêutico. 

 
 
 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Arádia Mazia Barreiros de Alexandri  
Data Nascimento: 04/03/2015   
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

03 a 07/08 A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 
das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 
o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 
auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 
necessário. 

14/08 Enviada para casa via plataforma classroom a atividade da formiguinha. 
Objetivo: identificar as partes do corpo humano; desenvolver 
autonomia; desenvolver a coordenação motora ampla.  
Materiais/estratégias: notebook ou celular para acessar o vídeo da 
música, caixa de ovo, tinta guache preta, pincel, canudo flexível e cola 
quente ou cola resistente.  
Execução: a atividade consistiu em construir a nossa formiguinha e junto 
com ela dançar a música "Fui no Mercado". 
RESPOSTA: Pendente. 

19/08 Enviada via plataforma a atividade: projetando a dona aranha. 
Objetivos: desenvolver habilidades artísticas, desenvolver a 
coordenação motora fina, criatividade, imaginação; promover a 
interação; explorar e reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
 Material/estratégia: Um rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, 
canetinha, uma lanterna( pode ser a lanterna do celular) e um ambiente 
bem escuro. 
 

949 / 1118



 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Execução: primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma 
das partes abertas com a fita larga adesiva e após desenhar com a 
canetinha a dona aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, 
deixar bem escurinho, acessar a música da dona aranha que está no link 
enviado junto, e agora utilizaremos a lanterna para projetar a dona 
aranha na parede e agora é só se divertir com a música e a dona aranha. 
RESPOSTA: Pendente. 

21/08 Usuária compareceu ao atendimento para adaptação do uso da 
máscara. 
Realizado atendimento presencial de 30 minutos, usuária veio 
acompanhada do pai, que participou do atendimento. Chegou chorando 
bastante e foram realizadas estratégias para acalmá-la e estabelecer 
vínculo. Mostrou interesse por jogos de encaixe e por música. Em 
poucos momentos mostrou se acalmar mas logo voltava a chorar. 
Chorou por todo o atendimento. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

26/08 Enviada via plataforma a atividade: o jacaré foi passear na lagoa. 
Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora fina; 
criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer 
diferentes movimentos gestuais. 
Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta guache verde e  
vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. 
Execução: junto com o vídeo da atividade foi enviado um passo a passo 
de como confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos a música: 
“o jacaré foi passear lá na lagoa”. 
RESPOSTA: Pendente. 

28/08 Enviada atividade via plataforma classroom: brincadeira por imitação. 
Objetivo: estimular o brincar através da imitação. 
Materiais/estratégias: Uma boneca ou outro brinquedo que a criança 
demonstre maior interesse. 
Execução:  
Passo 1: Separe um momento que seja exclusivo para a realização dessa 
atividade, elimine distratores como televisão, celular e rádio. 
Passo 2: Escolha um brinquedo que seja de maior preferência da 
criança, qualquer brinquedo que normalmente ela costuma manipular. 
Passo 3: Sente-se em frente a criança a uma distância confortável em 
que você consiga manter o contato olho a olho. 
Passo 4: Segure o brinquedo, narre a brincadeira e faça efeitos sonoros. 
(Exemplo: pegue a boneca e diga “Oi eu sou a Maria”, “vamos brincar?”, 
“estou com fome”, “vamos comer?”, “nham, nham, que gostoso”) 
Passo 5: Entregue o brinquedo na mão da criança e diga que é a vez dela 
fazer. 
RESPOSTA: Pendente. 

Objetivo 
Terapêutico 

Em processo de avaliação e criação de vínculo terapêutico. 
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Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Benjamim Tobia da Costa 
Data Nascimento: 01/08/2014 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

03 a 07/08 A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 
das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 
o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 
auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 
necessário. 

10/08 Enviada para casa via plataforma classroom a atividade da formiguinha. 
Objetivo: identificar as partes do corpo humano; desenvolver 
autonomia; desenvolver a coordenação motora ampla.  
Materiais/estratégias: notebook ou celular para acessar o vídeo da 
musica, caixa de ovo, tinta guache preta, pincel, canudo flexível e cola 
quente ou cola resistente.  
Execução: a atividade consistiu em construir a nossa formiguinha e junto 
com ela dançar a música "Fui no Mercado". 
RESPOSTA: Família enviou retorno da atividade! 

17/08 Usuário compareceu ao atendimento e fez uso correto da máscara. 
Realizada a atividade: “scrable”  
Objetivo: estimular o raciocínio, memória e atenção.  
Execução: a atividade consistiu em montar palavras cruzadas em um 
tabuleiro, com cada peça com as letras que os participantes receberam. 
Benjamim aceitou a proposta e desenvolveu a tarefa de acordo com o 
proposto. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

19/08 Enviada via plataforma a atividade: projetando a dona aranha. 
Objetivo: desenvolver habilidades artísticas, desenvolver a coordenação 
motora fina, criatividade, imaginação; promover a interação; explorar e 
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reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
Materiais/estratégias: Um rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, 
canetinha, uma lanterna( pode ser a lanterna do celular) e um ambiente 
bem escuro. 
Execução: Primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma 
das partes abertas com a fita larga adesiva e após desenhar com a 
canetinha a dona aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, 
deixar bem escurinho, acessar a música da dona aranha que está no link 
enviado junto, e agora utilizaremos a lanterna para projetar a dona 
aranha na parede e agora é só se divertir com a música e a dona aranha. 
RESPOSTA: Família enviou retorno da atividade! 

24/08 Enviada atividade via classroom: bate lata 
Objetivo: explorar aspectos rítmicos; Trabalhar a autonomia e 
independência na execução de tarefas (manuseio dos materiais); 
Abordar a consciência ambiental (instrumento reciclado); Desenvolver a 
psicomotricidade; Promover estímulos da linguagem. 
Materiais: Duas latas de diferentes tamanhos e fita adesiva. 
Execução:  
1º passo: A proposta da atividade consiste em criar um tambor de latas, 
o “bongô”, utilizando duas latas ou material semelhante porém de 

tamanhos diferentes. 
2º passo: Una as latas com fita adesiva e explore-as musicalmente, 
utilizando o fundo das mesmas. 
3º passo: Inicie com a música do vídeo de apoio (enviado em anexo) 
4º passo: Continuar esta exploração com músicas que a criança goste e 
usualmente escute. Estimule Benjamim a cantar junto. 
RESPOSTA: Família enviou retorno da atividade! 

31/08 Usuário compareceu ao atendimento e fez uso correto da máscara. 
Realizada a atividade: “scrable” (novo nível) 
Objetivo: estimular o raciocínio, memória e atenção.  
Execução: a atividade consistiu em montar palavras cruzadas em um 
tabuleiro, com cada peça com as letras que os participantes receberam. 
Benjamim aceitou a proposta e desenvolveu a tarefa de acordo com o 
proposto. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

 Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Brayan Henrique dos Santos 
Data Nascimento: 03/02/2017 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

03 a 07/08 A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 
das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 
o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 
auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 
necessário. 

11/08 Enviada para casa via plataforma classroom a atividade construção do 
“bichinho do seu nome”, com o objetivo de estimular o reconhecimento 

do nome próprio, desenvolver coordenação motora fina e visuomotora, 
imaginação e atenção sustentada e compartilhada. Para realizar essa 
proposta foi necessário utilizar como recurso, folhas A4,tesoura,giz de 
cera ou lápis para colorir. A atividade consistiu em escreveu seu nome e 
criar um “bichinho” a partir do escrito. 
RESPOSTA: Pendente 

18/08 Atendimento de 30 minutos oferecido ao Brayan e família no intuito de 
orientar sobre o uso da máscara.  
Proposta: realizar tentativas e orientações sobre o uso correto da 
máscara. Processo de estabelecimento de vínculo e adaptação com a 
criança. 
Resultado: Brayan compareceu ao atendimento na presença do pai 
Paulo. O pai foi orientado sobre formas de introduzir a máscara nos 
momentos de brincadeira, e de como familiarizar a criança com a 
máscara. Brayan interagiu com brinquedos de encaixe e caixas, não 
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houve choros, aceitou a permanência na sala tranquilamente. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

19/08 Enviada via plataforma a atividade: conhecendo as vogais. 
Objetivo: reconhecer e identificar as vogais, como também promover  
momento de aprendizado entre família e a criança. Estimular 
coordenação motora fina e viso motora e Desenvolver atenção 
compartilhada.  
Materiais/estratégias: computador/tablet ou celular para acessar o link 
da música e canetinha. 
Execução: acessar o link da música que segue anexo; realizar o registro 
das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: Família enviou retorno da atividade! 

25/08 Enviada via plataforma a atividade: conhecendo as emoções. 
Objetivo: Trabalhar a fala e linguagem, como também as habilidades 
socioemocionais. 
Materiais/estratégias: vídeo e imagens em anexo. 
Estratégias/execução: sentar-se com a criança em um momento 
exclusivo, em que esteja somente ele e um adulto; Chamar a atenção 
dele para o vídeo enviado referente a música das emoções;  Enquanto a 
criança escuta e assiste o vídeo, apontar para o desenho que estará no 
canto do vídeo, nomeando a emoção que aparecer (Feliz, triste, bobo, 
bravo); Após assistirem o vídeo apresentar para a criança as figuras 
envidas no final deste arquivo, incentivando que identifique e nomeie as 
emoções; 
RESPOSTA: Família enviou retorno da atividade! 

26/08 Enviada via plataforma a atividade: refletindo as vogais na parede. 
Objetivo :Conhecer as vogais; Desenvolver coordenação motora ampla; 
Estimular percepção de lateralidade; Estimular coordenação olho mão.  
Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
Materiais/estratégias: Rolo de papel Higiênico; fita durex larga; Caneta 
permanente ou canetinha preta. 
Execução: a atividade inicia confeccionando o recurso com rolinho de 
papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha, após a confecção 
utilizaremos a lanterna do celular ou manual (comum) para refletir as 
vogais na parede. Importante  que o adulto  esteja mediando a execução 
da atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, incentivando 
que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, sempre 
respeitando a individualidade de cada aprendente. 
RESPOSTA: Pendente. 

Objetivo 
Terapêutico 

Em processo de avaliação e criação de vínculo terapêutico. 
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Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Daniel de Sena Nunes 
Data Nascimento: 12/07/2015 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

03 a 07/08 A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 
das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 
o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 
auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 
necessário. 

11/08 Enviada para casa via plataforma classroom a atividade construção do 
“bichinho do seu nome”, com o objetivo de estimular o reconhecimento 

do nome próprio, desenvolver coordenação motora fina e visuomotora, 
imaginação e atenção sustentada e compartilhada. Para realizar essa 
proposta foi necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, giz de 
cera ou lápis para colorir. A atividade consistiu em escreveu seu nome e 
criar um “bichinho” a partir do escrito. 
RESPOSTA: Família enviou retorno da atividade! 

19/08 Enviada via plataforma a atividade: conhecendo as vogais. 
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; Promover  momento de 
aprendizado entre família e usuário; Estimular coordenação motora fina 
e viso motora; Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais/estratégias: computador/Tablet ou celular para acessar o link 
da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar 
o registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer 
o movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: Família enviou retorno da atividade! 

25/08 Usuário compareceu ao atendimento fazendo uso correto da máscara. 
Atividade realizada: porquinho comilão. 
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Objetivo: estabelecer vínculo e avaliar o usuário. 
Materiais/estratégias: jogo do porquinho. 
Execução: jogar o dado e pegue o hambúrguer com a cor 
correspondente, a cabeça do porquinho deve ser pressionada cada vez 
que você o porquinho é alimentado.  
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

 Objetivo 
Terapêutico 

Em processo de avaliação e criação de vínculo terapêutico. 
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Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Daniel Victor Mongenrotti da Silva 
Data Nascimento: 19/03/2008 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

03 a 07/08 A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 
das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 
o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 
auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 
necessário. 

14/08 Enviada para casa a atividade de teatro, via plataforma classroom.  
Objetivo: promover a socialização e a interação. Buscar a participação, o 
estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem oral e corporal. 
Materiais/estratégias: roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, 
caixas de papelão, som e luz.  
Execução: A atividade consiste em escolha do tema da peça,        compor 
os personagens, confeccionar o cenário, roupas, som e luz,      ensaios e 
apresentação online. 
RESPOSTA: Pendente 

20/08 Enviada atividade via plataforma: estória em quadrinhos. 
Objetivo: desenvolver habilidades artísticas, desenvolver a coordenação 
motora fina, criatividade, imaginação; promover a interação; explorar e 
reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
 Materiais/estratégias: Um rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, 
canetinha, uma lanterna( pode ser a lanterna do celular) e um ambiente 
bem escuro. 
Execução: Primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma 
das partes abertas com a fita larga adesiva e após desenhar com a 
canetinha a dona aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, 
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deixar bem escurinho, acessar a música da dona aranha que está no link 
enviado junto, e agora utilizaremos a lanterna para projetar a dona 
aranha na parede e agora é só se divertir com a música e a dona aranha. 
RESPOSTA: Pendente 

21/08 ATENDIMENTO PRESENCIAL – não compareceu 

26/08 Enviada atividade via plataforma: sessão de cinema em casa. 
Objetivos: Inserir a arte do cinema no processo de ensino-
aprendizagem, e na a vida cotidiana do educando. 
Promover a reflexão e a leitura da mensagem de um filme, apontando 
as características expostas e envolvendo todos os eixos pertencentes ao 
tema abordado. 
Materiais/estratégias: filme de livre escolha. 
Execução: Assistir um filme todos juntos, em família. De preferência à 
noite, para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou, se for 
durante o dia vocês podem escurecer o ambiente com cortinas ou 
toalhas. 
Pode-se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa escolha um filme 
de sua preferência por vez, a cada dia, agradando assim a todos.  
Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir pipoca de 
acordo com os gostos pessoais. 
Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do término do filme fazer 
uma roda de conversa.  
Cada um poderá expor a leitura e a mensagem deste filme. E se o final 
fosse diferente? Quais os sentimentos que transmitiu? Etc... 
RESPOSTA: Pendente 

28/08 ATENDIMENTO PRESENCIAL – não compareceu 

Objetivo 
Terapêutico 

Em processo de avaliação e criação de vínculo terapêutico.  
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Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Efraim Henrique dos Santos Pereira 
Data Nascimento: 07/06/2014 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

03 a 07/08 A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 
das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 
o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 
auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 
necessário. 

11/08 Enviada para casa via plataforma classroom a atividade construção do 
“bichinho do seu nome”, com o objetivo de estimular o reconhecimento 

do nome próprio, desenvolver coordenação motora fina e visuomotora, 
imaginação e atenção sustentada e compartilhada. Para realizar essa 
proposta foi necessário utilizar como recurso, folhas A4,tesoura,giz de 
cera ou lápis para colorir. A atividade consistiu em escreveu seu nome e 
criar um “bichinho” a partir do escrito. 
RESPOSTA: pendente 

18/08 ATENDIMENTO PRESENCIAL – não compareceu 

19/08 Enviada via plataforma a atividade: conhecendo as vogais. 
Objetivos: Reconhecer e Identificar as vogais; Promover momento de 
aprendizado entre família e usuário; Estimular coordenação motora fina 
e viso motora; Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: computador, tablet ou celular para acessar o link da música e 
canetinha. 
Execução: Acessar o link da música que segue em anexo;                                 
Realizar o registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da 
mão; Fazer o movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: pendente 
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25/08 Usuário compareceu ao atendimento e fez uso correto da máscara. 
Atividade realizada: jogo da memória. 
Objetivo: avaliação e criação de vínculo terapêutico. 
Execução: o usuário foi participativo e aceitou a atividade proposta. O 
jogo consistiu em encontrar os respectivos pares de frutas. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Objetivo 
Terapêutico 

Em processo de avaliação e criação de vínculo terapêutico. 
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Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Eliezer Paes Landim Serapião 
Data Nascimento: 23/06/2016 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

03 a 07/08 A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 
das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 
o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 
auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 
necessário. 

14/08 Enviada para casa via plataforma classroom a atividade construção do 
“bichinho do seu nome”, com o objetivo de estimular o reconhecimento 
do nome próprio, desenvolver coordenação motora fina e visuomotora, 
imaginação e atenção sustentada e compartilhada. Para realizar essa 
proposta foi necessário utilizar como recurso, folhas A4,tesoura,giz de 
cera ou lápis para colorir. A atividade consistiu em escreveu seu nome e 
criar um “bichinho” a partir do escrito. 
RESPOSTA: Família enviou retorno da atividade! 

19/08 Enviada atividade via plataforma: conhecendo as vogais. 
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; Promover momento de 
aprendizado entre família e usuário;  Estimular coordenação motora fina 
e viso motora; Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais/estratégias: computador, tablet ou celular para acessar o link 
da música e canetinha. 
Execução: Acessar o link da música que segue em anexo;                                 
Realizar o registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da 
mão; Fazer o movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: pendente 

21/08 ATENDIMENTO PRESENCIAL – não compareceu 

26/08 Enviada atividade via plataforma: refletindo as vogais na parede. 
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Objetivos: Conhecer as vogais; Desenvolver coordenação motora ampla; 
Estimular percepção de lateralidade; Estimular coordenação olho mão;  
Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
Materiais/estratégias: Rolo de papel Higiênico; Fita durex larga; Caneta 
permanente ou canetinha preta. 
Execução: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso com rolinho 
de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha, após a 
confecção utilizaremos a lanterna do celular ou manual (comum) para 
refletir as vogais na parede. Importante que o adulto esteja mediando a 
execução da atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, 
incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, 
sempre respeitando a individualidade de cada aprendente. 
RESPOSTA: pendente 

28/08 ATENDIMENTO PRESENCIAL – não compareceu 

Objetivo 
Terapêutico 

Em processo de avaliação e criação de vínculo terapêutico. 
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Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Ênio Costa Napp 
Data Nascimento: 09/08/2016 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

03 a 07/08 A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 
das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 
o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 
auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 
necessário. 

11/08 Enviada para casa via plataforma classroom a atividade: construção do 
“bichinho do seu nome”. 
Objetivo: estimular o reconhecimento do nome próprio, desenvolver 
coordenação motora fina e visuomotora, imaginação e atenção 
sustentada e compartilhada.  
Materiais/estratégias: folhas A4,tesoura,giz de cera ou lápis para colorir. 
Execução: A atividade consistiu em escreveu seu nome e criar um 
“bichinho” a partir do escrito. 
RESPOSTA: pendente 

18/08 ATENDIMENTO PRESENCIAL – não compareceu 

19/08 Enviada via plataforma a atividade: conhecendo as vogais. 
Objetivos:  
- Reconhecer e Identificar as vogais; 
- Promover  momento de aprendizado entre família e usuário; 
- Estimular coordenação motora fina e viso motora; 
- Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais:  
- Computador,Tablet ou celular para acessar o link da música 
- Canetinha. 
Desenvolvimento: 
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1º PASSO: Assistir o vídeo com as instruções para a realização da 
atividade. 
2º PASSO: Acessar o link da música que segue em anexo; 
3º PASSO: Realizar o registro das letras vogais com a canetinha em cada 
dedo da mão;  
4º PASSO: Fazer o movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: Família enviou retorno da atividade! 

25/08 Enviada via plataforma a atividade: conhecendo as emoções. 
Objetivo – Trabalhar a fala e linguagem, como também as habilidades 
socioemocionais. 
Materiais/estratégias: vídeo e imagens em anexo. 
Execução: 
• Sentar-se com a criança em um momento exclusivo para ela, em que 
esteja somente ele e um adulto; 
• Chamar a atenção dela para o vídeo enviado referente a música das 
emoções; 
• Enquanto a criança escuta e assiste o vídeo, apontar para o desenho 
que estará no canto do vídeo, nomeando a emoção que aparecer (Feliz, 
triste, bobo, bravo); 
• Após assistirem o vídeo apresentar para a criança as figuras envidas no 
final deste arquivo, incentivando que identifique e nomeie as emoções; 
RESPOSTA: Família enviou retorno da atividade! 

26/08 Enviada via plataforma a atividade: refletindo as vogais. 
Objetivos: Conhecer as vogais; Desenvolver coordenação motora ampla; 
Estimular percepção de lateralidade; Estimular coordenação olho mão.  
Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
Materiais/estratégias: Rolo de papel Higiênico; fita durex larga; Caneta 
permanente ou canetinha preta. 
Execução: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso com rolinho 
de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha,após a 
confecção utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para 
refletir as vogais na parede. Importante  que o adulto  esteja mediando 
a execução da atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, 
incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, 
sempre respeitando a individualidade de cada aprendente. 
RESPOSTA: Família enviou retorno da atividade! 

Objetivo 
Terapêutico 

Em processo de avaliação e criação de vínculo terapêutico. 
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Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Éric Benjamim Dombroski da Silva 
Data Nascimento: 11/02/2015 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

03 a 07/08 A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 
das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 
o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 
auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 
necessário. 

13/08 Enviada para casa via plataforma classroom a atividade: construção do 
“bichinho do seu nome”. 
Objetivo: estimular o reconhecimento do nome próprio, desenvolver 
coordenação motora fina e visuomotora, imaginação e atenção 
sustentada e compartilhada.  
Material/estratégia: folhas A4, tesoura,giz de cera ou lápis para colorir. 
Execução: A atividade consistiu em escreveu seu nome e criar um 
“bichinho” a partir do escrito. 
RESPOSTA: Família enviou retorno da atividade! 

19/08 Enviada via plataforma a atividade: conhecendo as vogais. 
Objetivos:  
- Reconhecer e Identificar as vogais; 
- Promover  momento de aprendizado entre família e usuário; 
- Estimular coordenação motora fina e viso motora; 
- Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais:  
- Computador,Tablet ou celular para acessar o link da música 
- Canetinha. 
Desenvolvimento: 
1º PASSO: Assistir o vídeo com as instruções para a realização da 
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atividade. 
2º PASSO: Acessar o link da música que segue em anexo; 
3º PASSO: Realizar o registro das letras vogais com a canetinha em cada 
dedo da mão;  
4º PASSO: Fazer o movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: Família enviou retorno da atividade! 

20/08 Realizadas orientações relacionadas a atividade enviada anteriormente 
e, também explicações via plataforma para auxiliar na resolução da 
atividade. 
RESPOSTA: em execução 

26/08 Enviada via plataforma a atividade: refletindo as vogais. 
Objetivos: Conhecer as vogais; 
Desenvolver coordenação motora ampla; 
Estimular percepção de lateralidade; 
Estimular coordenação olho mão.  
Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
Materiais/estratégias: Rolo de papel Higiênico; fita durex larga; Caneta 
permanente ou canetinha preta. 
Execução: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso com rolinho 
de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha,após a 
confecção utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para 
refletir as vogais na parede. Importante  que o adulto  esteja mediando 
a execução da atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, 
incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, 
sempre respeitando a individualidade de cada aprendente. 
RESPOSTA: Família enviou retorno da atividade! 

27/08 Usuário compareceu ao atendimento fazendo uso correto da máscara. 
Atividade proposta: brincadeira de comidinha 
Objetivo: avaliação e criação de vinculo terapêutico 
Materiais/estratégias: alimentos de brinquedo 
Execução: Eric aceitou a proposta e interagiu com a terapeuta. A 
Atividade consistiu em manipular e usar o  simbolismo com os alimentos 
de brinquedo. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Objetivo 
Terapêutico 

Em processo de avaliação e criação de vínculo terapêutico. 
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Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Erik Nathan da Silva 
Data Nascimento: 06/06/2012 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

03 a 07/08 A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 
das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 
o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 
auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 
necessário. 

14/08 Enviada para casa via plataforma classroom a atividade: construção do 
“bichinho do seu nome”. 
Objetivo: estimular o reconhecimento do nome próprio, desenvolver 
coordenação motora fina e visuomotora, imaginação e atenção 
sustentada e compartilhada.  
Materiais/estratégias: folhas A4,tesoura,giz de cera ou lápis para colorir. 
Execução: a atividade consistiu em escreveu seu nome e criar um 
“bichinho” a partir do escrito. 
RESPOSTA: pendente 

19/08 Enviada via plataforma a atividade: conhecendo as vogais. 
Objetivo: reconhecimento e Identificação das vogais, como também 
promover  momento de aprendizado entre família e a criança. Estimular 
coordenação motora fina e viso motora e Desenvolver atenção 
compartilhada.  
Materiais/estratégias: computador/Tablet ou celular para acessar o link 
da música e canetinha. 
Execução: Acessar o link da música que segue anexo; realizar o registro 
das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
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movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: pendente 

21/08 ATENDIMENTO PRESENCIAL – não compareceu 

28/08 Usuário compareceu ao atendimento fazendo uso correto da máscara. 
Atividade proposta: corte de unhas. 
Materiais/estratégias: cortador de unhas. 
Execução: Erik aceitou a atividade proposta, porém ainda não consegue 
cortar as unhas sozinho, necessitando de auxilio físico. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Fábio Henrique Firmino Molinari 
Data Nascimento: 15/07/2009 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

03 a 07/08 A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 
das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 
o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 
auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 
necessário. 

10/08 Enviada para casa a atividade de teatro, via plataforma classroom.  
Objetivo: promover a socialização e a interação. Buscar a participação, o 
estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem oral e corporal. 
Materiais/estratégias: roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, 
caixas de papelão, som e luz.  
Execução: a atividade consiste em escolha do tema da peça,        compor 
os personagens, confeccionar o cenário, roupas, som e luz,      ensaios e 
apresentação online. 
RESPOSTA: pendente 

17/08 Usuário compareceu ao atendimento e fez uso correto da máscara. 
Realizada a atividade: “scrable”  
Objetivo: estimular o raciocínio, memória e atenção.  
Execução: A atividade consistiu em montar palavras cruzadas em um 
tabuleiro, com cada peça com as letras que os participantes receberam. 
Fábio aceitou a proposta e desenvolveu a tarefa de acordo com o 
proposto. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
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19/08 Enviada via plataforma a atividade: noite temática. 
Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para os 
participantes; Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação 
social; Realizar brincadeira de papéis sociais. 
Materiais/estratégias: comidas, roupas e músicas típicas 
Execução: Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com 
toda a família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de 
máscaras, artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E 
para incrementar a idéia, você pode preparar pratos temáticos (pipoca, 
pizza, sanduiche, comida típica)  e escolher filmes, músicas ou danças de 
acordo com o tema escolhido. 
RESPOSTA: pendente 

24/08 Enviada via plataforma a atividade: sudoku. 
Objetivo: Desenvolver o planejamento, coordenação viso-motora, 
atenção, motricidade e  raciocínio lógico.  
Materiais/estratégias: Papel e caneta. 
Execução:  
1º passo: pegue uma folha em branco e faça uma tabela com 5 linhas e 
5 colunas.  
2º passo: na 1ª linha desenhe em cada quadrado uma forma 
geométrica, conforme mostra a imagem abaixo. 
3º passo:  ir preenchendo os demais quadrados, seguindo uma nova 
sequência, mas utilizando cada forma geométrica da 1ª linha. 
Lembrando que as figuras não podem se repetir em nenhuma linha e 
nenhuma coluna. 
RESPOSTA: pendente 

31/08 Usuário compareceu ao atendimento fazendo uso correto da máscara. 
Atividade proposta: jogo de tabuleiro detetive 
Objetivo: avaliação e criação de vínculo terapêutico 
Execução: Fábio aceitou bem a proposta e interagiu com a terapeuta. A 
atividade consistiu em espalhar peças pelo tabuleiro, seguir as pistas e 
descobrir o que a carta principal revelava. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Objetivo 
Terapêutico 

Em processo de avaliação e criação de vínculo terapêutico. 
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Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Fernando Gabriel Sprote 
Data Nascimento: 16/02/208 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

Data   

03 a 07/08 A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 
das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 
o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 
auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 
necessário. 

12/08 Enviada para casa via plataforma classroom a atividade construção do 
“bichinho do seu nome”. 
Objetivo: estimular o reconhecimento do nome próprio, desenvolver 
coordenação motora fina e visuomotora, imaginação e atenção 
sustentada e compartilhada.  
Materiais/estratégias: folhas A4,tesoura,giz de cera ou lápis para colorir. 
Execução: A atividade consistiu em escreveu seu nome e criar um 
“bichinho” a partir do escrito. 
RESPOSTA: Pendente 

19/08 Enviada via plataforma a atividade: conhecendo as vogais. 
Objetivo: reconhecimento e Identificação das vogais, como também 
promover  momento de aprendizado entre família e a criança. Estimular 
coordenação motora fina e viso motora e Desenvolver atenção 
compartilhada.  
Materiais/estratégias: computador/Tablet ou celular para acessar o link 
da música e canetinha. 
Execução: Acessar o link da música que segue anexo; realizar o registro 
das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: Pendente 

26/08 Enviada atividade via plataforma classroom: refletindo as vogais na 
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parede. 
Objetivo: Conhecer as vogais; Desenvolver coordenação motora ampla; 
Estimular percepção de lateralidade; Estimular coordenação olho mão.  
Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
Materiais/estratégias: Rolo de papel Higiênico;fita durex larga;Caneta 
permanente ou canetinha preta. 
Execução: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso com rolinho 
de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha,após a 
confecção utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para 
refletir as vogais na parede. Importante  que o adulto  esteja mediando 
a execução da atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, 
incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, 
sempre respeitando a individualidade de cada aprendente. 
RESPOSTA: Pendente 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimulação sensorial. Estimular a autonomia e independência nas 
AVD’s com enfoque em higiene, auto cuidado e alimentação. 

972 / 1118



 

AMA 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: Agosto/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

03 a 07/08 A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recebimento das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 
das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 
o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 
auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 
necessário. 

 13/08 Atividade enviada via plataforma: Teatro 
Objetivo: promover a socialização e a interação. Buscar a participação, o 
estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem oral e corporal. 
Material/estratégia: roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, 
caixas de papelão, som e luz. 
Execução: a atividade consiste em escolha do tema da peça,   compor os 
personagens, confeccionar o cenário, roupas, som e luz, ensaios e 
apresentação online. 
RESPOSTA: Pendente 

19/08 Atividade enviada via plataforma: Noite temática 
Profissão: Educação em artes/Profissional: Maristela Imianowsky Kolaga 
Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para os 
participantes; Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação 
social e realizar brincadeira de papéis sociais. 
Material/estratégia: preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, 
sanduiche, comida típica)  e escolher filmes, músicas ou danças de 
acordo com um tema escolhido. 
Execução: uma diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com 
toda a família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de 
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máscaras, artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc...  
RESPOSTA: Pendente 

20/08 Usuário compareceu ao atendimento e fez uso correto da máscara. 
Atividade realizada: jogo “scrable”. 
Objetivo: realizar avaliação e estimular o raciocínio, memória e atenção.  
Material/estratégia: jogo de tabuleiro 
Execução: a atividade consistiu em montar palavras cruzadas em um 
tabuleiro, com cada peça com as letras que os participantes receberam. 
Gabriel aceitou a proposta e desenvolveu a tarefa de acordo com o 
proposto. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

26/08 Enviada via plataforma a atividade: sessão de cinema em casa. 
Objetivo: expor a leitura e a mensagem deste filme. E se o final fosse 
diferente? Quais os sentimentos que transmitiu? Etc... 
Material/estratégia: filme de livre escolha. 
Execução: Assistir um filme todos juntos, em família. De preferência à 
noite, para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou, se for 
durante o dia vocês podem escurecer o ambiente com cortinas ou 
toalhas. 
Pode-se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa escolha um filme 
de sua preferência por vez, a cada dia, agradando assim a todos.  
Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir pipoca de 
acordo com os gostos pessoais. 
Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do término do filme fazer 
uma roda de conversa. 
RESPOSTA: Pendente 

27/08 Enviada via plataforma a atividade: jogo da memória 
Objetivo: Desenvolver a interação. Esta atividade contribui para o 
desenvolvimento cognitivo de atenção, percepção e memória. 
Materiais/estratégias: objetos de uso doméstico 
Execução: Escolha um ambiente da casa (quarto, sala ou cozinha), 
selecione de 05 a 10 objetos que queira para participar da brincadeira, 
descrevendo a funcionalidade de cada um (para que o determinado 
objeto serve), deixe no lugar onde se encontra, e então terá que 
observar o ambiente por 1 minuto, e em seguida quem comanda a 
brincadeira retira o objeto do lugar (esconder ou trocar de lugar) e o 
Álvaro deve identificar qual o objeto não está mais no mesmo lugar. Em 
seguida inverter os papeis para todos que todos possam participar. 
RESPOSTA: Pendente 

Objetivo 
Terapêutico 

Em processo de avaliação e criação de vínculo terapêutico. 
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Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Gabriel Pereira Andrade 
Data Nascimento: 21/02/2015 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

03 a 07/08 A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 
das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 
o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 
auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 
necessário. 

10/08 ATENDIMENTO PRESENCIAL – não compareceu 

13/08 Enviada para casa via plataforma classroom a atividade construção do 
“bichinho do seu nome” 
Objetivo: estimular o reconhecimento do nome próprio, desenvolver 
coordenação motora fina e visuomotora, imaginação e atenção 
sustentada e compartilhada.  
Materiais/estratégias: folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para 
colorir.  
Execução: a atividade consistiu em escreveu seu nome e criar um 
“bichinho” a partir do escrito. 
RESPOSTA: Família enviou o retorno da atividade! 

17/08 ATENDIMENTO PRESENCIAL – não compareceu 

19/08 Enviada via plataforma a atividade: conhecendo as vogais. 
Objetivo: reconhecimento e Identificação das vogais, como também 
promover  momento de aprendizado entre família e a criança. Estimular 
coordenação motora fina e viso motora e Desenvolver atenção 
compartilhada.  
Materiais/estratégias: computador/Tablet ou celular para acessar o link 
da música e canetinha. 
Execução: Acessar o link da música que segue anexo; realizar o registro 
das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
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movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: Pendente 

24/08 ATENDIMENTO PRESENCIAL – não compareceu 

26/08 Enviada atividade via plataforma classroom: refletindo as vogais na 
parede. 
Objetivo: Conhecer as vogais; Desenvolver coordenação motora ampla; 
Estimular percepção de lateralidade; Estimular coordenação olho mão.  
Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
Materiais/estratégias: Rolo de papel Higiênico;fita durex larga;Caneta 
permanente ou canetinha preta. 
Execução: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso com rolinho 
de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha,após a 
confecção utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para 
refletir as vogais na parede. Importante  que o adulto  esteja mediando 
a execução da atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, 
incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, 
sempre respeitando a individualidade de cada aprendente . 
RESPOSTA: Pendente 

31/08 ATENDIMENTO PRESENCIAL – não compareceu 

Objetivo 
Terapêutico 

Em processo de avaliação e criação de vínculo terapêutico. 
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Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Gabriel Fernandes Prim  
Data Nascimento: 08/05/2016  
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

03 a 07/08 A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 
das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 
o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 
auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 
necessário. 

13/08 Enviada para casa via plataforma classroom a atividade da formiguinha. 
Objetivo: identificar as partes do corpo humano; desenvolver 
autonomia; desenvolver a coordenação motora ampla.  
Materiais/estratégias: notebook ou celular para acessar o vídeo da 
musica, caixa de ovo, tinta guache preta, pincel, canudo flexível e cola 
quente ou cola resistente.  
Execução: a atividade consistiu em construir a nossa formiguinha e junto 
com ela dançar a música "Fui no Mercado". 
RESPOSTA: Família enviou o retorno da atividade! 

19/08 Enviada via plataforma a atividade: projetando a dona aranha. 
Objetivo: desenvolver habilidades artísticas, desenvolver a coordenação 
motora fina, criatividade, imaginação; promover a interação; explorar e 
reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
Materiais/estratégias: Um rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, 
canetinha, uma lanterna( pode ser a lanterna do celular) e um ambiente 
bem escuro. 
Execução: Primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma 
das partes abertas com a fita larga adesiva e após desenhar com a 
canetinha a dona aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, 
deixar bem escurinho, acessar a música da dona aranha que está no link 
enviado junto, e agora utilizaremos a lanterna para projetar a dona 
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aranha na parede e agora é só se divertir com a música e a dona aranha. 
RESPOSTA: Família enviou o retorno da atividade! 

20/08 Usuário compareceu ao atendimento fazendo uso correto da máscara. 
Proposta de atividade: porquinho comilão 
Objetivo: estabelecer vínculo terapêutico e avaliar o usuário 
Materiais/estratégias: jogo porquinho comilão 
Execução: O jogo consistiu em alimentar o porquinho com a cor 
correspondente que aparecia no dado. Gabriel aceitou a proposta e 
executou a atividade de acordo com as regras do jogo. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

26/08 Enviada via plataforma a atividade: o jacaré foi passear na lagoa 
Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora fina; 
criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer 
diferentes movimentos gestuais. 
Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta guache verde e vermelha, 
rolo de papel higiênico e pincel. 
Modo de fazer: junto com o vídeo da atividade está sendo enviado em 
anexo um passo a passo de como confeccionar o jacaré para depois 
juntos dançarmos a música: “o jacaré foi passear lá na lagoa”. 
RESPOSTA: Família enviou o retorno da atividade! 

Objetivo 
Terapêutico 

Em processo de avaliação e criação de vínculo terapêutico. 
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Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Guilherme Bonifácio Grisard 
Data Nascimento: 13/05/2006  
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

03 a 07/08 A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. 
Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 
consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando 
iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a 
equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando 
vídeo chamadas quando necessário. 

12/08 Atividade enviada via plataforma: Teatro 
Objetivo: promover a socialização e a interação. Buscar a participação, o 
estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem oral e corporal. 
Material/estratégia: roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas 
de papelão, som e luz. 
Execução: a atividade consiste em escolha do tema da peça, compor os 
personagens, confeccionar o cenário, roupas, som e luz, ensaios e 
apresentação online. 
RESPOSTA: pendente 

14/08 Atividade enviada via plataforma: Noite temática 
Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para os 
participantes; Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação 
social e realizar brincadeira de papéis sociais. 
Material/estratégia: preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, sanduiche, 
comida típica)  e escolher filmes, músicas ou danças de acordo com um tema 
escolhido. 
Execução: uma diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda 
a família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, 
artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc...  
RESPOSTA: pendente 

21/08 ATENDIMENTO PRESENCIAL – não cmpareceu 
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26/08 Enviada via plataforma a atividade: sessão de cinema em casa. 
Objetivo: expor a leitura e a mensagem deste filme. E se o final fosse 
diferente? Quais os sentimentos que transmitiu? Etc... 
Material/estratégia: filme de livre escolha. 
Execução: Assistir um filme todos juntos, em família. De preferência à noite, 
para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou, se for durante o dia 
vocês podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. 
Pode-se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa escolha um filme de 
sua preferência por vez, a cada dia, agradando assim a todos.  
Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir pipoca de 
acordo com os gostos pessoais. 
Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do término do filme fazer 
uma roda de conversa. 
RESPOSTA: pendente 

28/08 Enviada via plataforma a atividade: perguntas sobre você. 
Objetivos: avaliar a percepção de si e do ambiente, trabalhar memória e 
funções executivas. Avaliar autonomia e narrativa. 
Materiais/estratégias: questionário em anexo. 
Execução: Formulamos algumas perguntas para que o Guilherme possa 
responder. É importante que cada pergunta seja pensada com carinho e 
respondida da melhor forma possível. Podem escrever e tirar uma foto para 
vermos as respostas!!! 
RESPOSTA: pendente 

tivo 
Terapêutico 

Em processo de avaliação e criação de vínculo terapêutico. 
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Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Hector Augusto Pereira Machado 
Data Nascimento: 07/04/2010 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

03 a 07/08 A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 
das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 
o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 
auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 
necessário. 

12/08 Atividade enviada via plataforma: Teatro 
Profissão: Educação em artes/Profissional: Maristela Imianowsky Kolaga 
Objetivo: promover a socialização e a interação. Buscar a participação, o 
estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem oral e corporal. 
Material/estratégia: roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, 
caixas de papelão, som e luz. 
Execução: a atividade consiste em escolha do tema da peça,        compor 
os personagens, confeccionar o cenário, roupas, som e luz,      ensaios e 
apresentação online. 
RESPOSTA: pendente 

19/08 Atividade enviada via plataforma: Noite temática 
Profissão: Educação em artes/Profissional: Maristela Imianowsky Kolaga 
Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para os 
participantes; Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação 
social e realizar brincadeira de papéis sociais. 
Material/estratégia: preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, 
sanduiche, comida típica)  e escolher filmes, músicas ou danças de 
acordo com um tema escolhido. 
Execução: uma diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com 
toda a família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de 

981 / 1118



 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

máscaras, artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc...  
RESPOSTA: pendente 

21/08 Usuário compareceu ao atendimento e fez uso correto da máscara. 
Atividade realizada: jogo “scrable”. 
Objetivo: realizar avaliação e estimular o raciocínio, memória e atenção.  
Material/estratégia: jogo de tabuleiro 
Execução: a atividade consistiu em montar palavras cruzadas em um 
tabuleiro, com cada peça com as letras que os participantes receberam. 
Hector aceitou a proposta e desenvolveu a tarefa de acordo com o 
proposto. 
ATEDIMENTO PRESENCIAL 

28/08 Enviada via plataforma a atividade: adivinhe os números. 
Objetivo: Desenvolver a memória auditiva, atenção, percepção, 
associação e movimento dos membros superiores. 
Materiais/estratégias: Papel, caneta e no mínimo dois jogadores. 
Execução: Primeiramente o mediador da atividade irá pegar o papel e a 
caneta e irá fazer o registro de uma sequência de números escolhidos 
por ele (por exemplo 9-3-6-2-4) sem deixar os outros jogadores verem 
os números que estão escritos. E então o mediador irá bater palmas 
pausadamente conforme a quantidade de números que escreveu: 
1º vai bater palmas (9) nove vezes, e sem falar o número irá pedir que 
Hector anote em outro papel o número de palmas batidas. 
2º vai bater palmas (3) três vezes e sem falar o número irá pedir que 
Hector anote o número de palmas batidas e assim por diante até que 
chegue no último número (4). Ao final da atividade solicitar que Hector 
mostre o papel com os números que ele anotou pra ver se a sequência 
numérica é a mesma da pessoa que bateu as palmas. 
Para a atividade ficar mais divertida após essa primeira etapa o Hector 
pode se tornar o mediador da brincadeira e trocar de lugar com a 
pessoa que estava batendo as palmas. 
RESPOSTA: pendente 

Objetivo 
Terapêutico 

Em processo de avaliação e criação de vínculo terapêutico. 
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Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Henrique Brillinger 
Data Nascimento: 22/09/2016 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

03 a 07/08 A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 
das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 
o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 
auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 
necessário. 

11/08 Usuário compareceu ao atendimento fazendo uso da máscara. 
Atividade proposta: pescaria 
Objeto: estabelecer vínculo terapêutico 
Execução: Henrique chegou ao atendimento muito choroso, num 
primeiro momento sem interesse no brinquedo e na terapeuta. A 
medida em que o tempo foi passando ele se acalmou e manipulou o 
brinquedo. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

13/08 Enviada via plataforma a atividade: formiguinha 
Objetivos: Identificar as partes do corpo humano; Desenvolver 
autonomia: Desenvolver a coordenação motora ampla. 
Material/estratégias:  Notebook ou celular para acessar o link da musica. 
Caixa de ovo, tinta guache preta, pincel, canudo flexível e cola quente 
ou cola resistente. 
Desenvolvimento: Iremos construir a nossa formiguinha e junto com ela 
dançar a musica "Fui no Mercado". 
RESPOSTA: pendente 
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19/08 Enviada via plataforma a atividade: projetando a dona aranha. 
Objetivo: desenvolver habilidades artísticas, desenvolver a coordenação 
motora fina, criatividade, imaginação; promover a interação; explorar e 
reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
Materiais/estratégias: Um rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, 
canetinha, uma lanterna( pode ser a lanterna do celular) e um ambiente 
bem escuro. 
Execução: Primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma 
das partes abertas com a fita larga adesiva e após desenhar com a 
canetinha a dona aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, 
deixar bem escurinho, acessar a música da dona aranha que está no link 
enviado junto, e agora utilizaremos a lanterna para projetar a dona 
aranha na parede e agora é só se divertir com a música e a dona aranha. 
RESPOSTA: pendente 

26/08 Enviada via plataforma a atividade: o jacaré foi passear na lagoa 
Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora fina; 
criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer 
diferentes movimentos gestuais. 
Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta guache verde e vermelha, 
rolo de papel higiênico e pincel. 
Atividade: junto com o vídeo da atividade foi enviado um passo a passo 
de como confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos a música: 
“o jacaré foi passear lá na lagoa” 
RESPOSTA: pendente 

Objetivo 
Terapêutico 

Em processo de avaliação e criação de vínculo terapêutico. 
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Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Isabella Couto 
Data Nascimento: 16/01/2008 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

03 a 07/08 A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 
das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 
o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 
auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 
necessário. 

13/08 Enviada para casa via plataforma classroom a atividade construção do 
“bichinho do seu nome” 
Objetivo: estimular o reconhecimento do nome próprio, desenvolver 
coordenação motora fina e visuomotora, imaginação e atenção 
sustentada e compartilhada.  
Materiais/estratégias: folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para 
colorir.  
Execução: a atividade consistiu em escreveu seu nome e criar um 
“bichinho” a partir do escrito. 
RESPOSTA: Família enviou o retorno da atividade! 

17/08 Usuária compareceu ao atendimento fazendo uso correto da máscara. 
Proposta de atividade: lanche 
Objetivo: treino de alimentação 
Execução da atividade: Isabella realizou o lanche conforme trouxe de 
casa, sendo necessário apenas comandos verbais, pois a usuária já 
consegue usar os utensílios sozinha. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

19/08 Enviada via plataforma a atividade: conhecendo as vogais. 
Objetivo: reconhecimento e Identificação das vogais, como também 
promover  momento de aprendizado entre família e a criança. Estimular 
coordenação motora fina e viso motora e Desenvolver atenção 
compartilhada.  
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Materiais/estratégias: computador/Tablet ou celular para acessar o link 
da música e canetinha. 
Execução: Acessar o link da música que segue anexo; realizar o registro 
das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: Família enviou o retorno da atividade! 

24/08 Usuária compareceu ao atendimento fazendo uso correto da máscara. 
Proposta de atividade: lanche 
Objetivo: treino de alimentação 
Execução da atividade: Isabella realizou o lanche conforme trouxe de 
casa, sendo necessário apenas comandos verbais, pois a usuária já 
consegue usar os utensílios sozinha. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

31/08 Enviada via plataforma a atividade: aumento de tônus e estabilidade 
Objetivo: desenvolver maior estabilidade pra realizar atividades diárias 
Materiais/estratégias: vídeo em anexo com o passo a passo e lugar 
confortável para realizar a atividade 
Execução: Segue em vídeo a proposta de exercícios terapêuticos para 
esta semana. 
Deixamos detalhado no vídeo. Entendemos as dificuldades de Isa, 
porém sabemos que ela é capaz de realizar os exercícios pois já foram 
feitos durante os atendimentos. Caso Isa apresente muito desconforto 
em permanecer por 5 segundos nas posições, pode-se diminuir o tempo 
para 3 segundo e progredir ao longo da semana. 
Pois para se ter ganhos nos objetivos esperados é importante que se 
realize ao menos 3 vezes por semana. 
RESPOSTA: Família enviou o retorno da atividade! 

Objetivo 
Terapêutico 

Trabalhar as AVD’s com enfoque na higiene, estimulação motora dos 

MMSS e maior independência no vestuário e alimentação. 
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Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Jean Fernando de Oliveira Junior 
Data Nascimento: 27/05/2013 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

03 a 07/08 A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 
das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 
o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 
auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 
necessário. 

13/08 Enviada para casa via plataforma classroom a atividade construção do 
“bichinho do seu nome” 
Objetivo: estimular o reconhecimento do nome próprio, desenvolver 
coordenação motora fina e visuomotora, imaginação e atenção 
sustentada e compartilhada.  
Materiais/estratégias: folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para 
colorir.  
Execução: a atividade consistiu em escreveu seu nome e criar um 
“bichinho” a partir do escrito. 
RESPOSTA: Pendente 

19/08 Enviada via plataforma a atividade: conhecendo as vogais. 
Objetivo: reconhecimento e Identificação das vogais, como também 
promover  momento de aprendizado entre família e a criança. Estimular 
coordenação motora fina e viso motora e Desenvolver atenção 
compartilhada.  
Materiais/estratégias: computador/Tablet ou celular para acessar o link 
da música e canetinha. 
Execução: Acessar o link da música que segue anexo; realizar o registro 
das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: Pendente 

26/08 Enviada atividade via plataforma classroom: refletindo as vogais na 
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parede. 
Objetivo: Conhecer as vogais; Desenvolver coordenação motora ampla; 
Estimular percepção de lateralidade; Estimular coordenação olho mão.  
Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
Materiais/estratégias: Rolo de papel Higiênico;fita durex larga;Caneta 
permanente ou canetinha preta. 
Execução: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso com rolinho 
de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha,após a 
confecção utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para 
refletir as vogais na parede. Importante  que o adulto  esteja mediando 
a execução da atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, 
incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, 
sempre respeitando a individualidade de cada aprendente . 
RESPOSTA: Pendente 

Objetivo 
Terapêutico 

Em processo de avaliação e criação de vínculo terapêutico. 
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Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Joyce Manuela Pereira dos Santos 
Data Nascimento: 23/01/2008 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

03 a 07/08 A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recebimento das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 
das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 
o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 
auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 
necessário. 

13/08 Enviada para casa via plataforma classroom a atividade construção do 
“bichinho do seu nome” 
Objetivo: estimular o reconhecimento do nome próprio, desenvolver 
coordenação motora fina e visuomotora, imaginação e atenção 
sustentada e compartilhada.  
Materiais/estratégias: folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para 
colorir.  
Execução: a atividade consistiu em escreveu seu nome e criar um 
“bichinho” a partir do escrito. 
RESPOSTA: Pendente 

19/08 Atividade enviada via plataforma classroom: Conhecendo as vogais 
Objetivos: Reconhecer e Identificar as vogais; Promover  momento de 
aprendizado entre família e usuário; Estimular coordenação motora fina 
e viso motora; Desenvolver atenção compartilhada.  
Material/estratégia: computador,Tablet ou celular para acessar o link da 
música e canetinha. 
Execução: Acessar o link da música que segue em anexo;realizar o 
registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: Pendente 

20/08 Enviada via plataforma classroom a atividade: Aprimoramento 
progressivo da percepção rítmica do movimento. 
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Objetivo: auxiliar nos aspectos relacionados a consciência corporal, 
espacial e direcional, organizando e coordenando assim os aspectos 
sensoriais e motores. 
Material/estratégia: uma música de livre escolha. 
Execução: Colocar uma música que se possa dançar com duas pessoas 
juntas. Ensinar os passos para Joyce e dançarem juntos. Caso Joyce 
custe um pouco a “pegar” o ritmo e realizar o passo em sincronia com a 

outra pessoa é importante que se persista na proposta sendo realizada 
de forma constante durante a semana até que Joyce consiga realizar de 
forma satisfatória. E conforme ela for conseguindo realizar, pode-se ir 
aumentando o grau de complexidade dos movimentos. 
RESPOSTA: Pendente 

27/08 Enviada atividade via plataforma classroom: refletindo as vogais na 
parede. 
Objetivo: Conhecer as vogais; Desenvolver coordenação motora ampla; 
Estimular percepção de lateralidade; Estimular coordenação olho mão.  
Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
Materiais/estratégias: Rolo de papel Higiênico;fita durex larga;Caneta 
permanente ou canetinha preta. 
Execução: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso com rolinho 
de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha,após a 
confecção utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para 
refletir as vogais na parede. Importante  que o adulto  esteja mediando 
a execução da atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, 
incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, 
sempre respeitando a individualidade de cada aprendente. 
RESPOSTA: Pendente 

Objetivo 
Terapêutico 

Desenvolver a autonomia e independência nas AVD’s. 
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Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Lauro Marcos Pipper Junior  
Data Nascimento: 06/11/2009  
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

03 a 07/08 A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 
das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 
o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 
auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 
necessário. 

13/08 Atividade enviada via plataforma: Teatro 
Profissão: Educação em artes/Profissional: Maristela Imianowsky Kolaga 
Objetivo: promover a socialização e a interação. Buscar a participação, o 
estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem oral e corporal. 
Material/estratégia: roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, 
caixas de papelão, som e luz. 
Execução: a atividade consiste em escolha do tema da peça,        compor 
os personagens, confeccionar o cenário, roupas, som e luz,      ensaios e 
apresentação online. 
RESPOSTA: Pendente 

19/08 Atividade enviada via plataforma: Noite temática 
Profissão: Educação em artes/Profissional: Maristela Imianowsky Kolaga 
Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para os 
participantes; Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação 
social e realizar brincadeira de papéis sociais. 
Material/estratégia: preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, 
sanduiche, comida típica)  e escolher filmes, músicas ou danças de 
acordo com um tema escolhido. 
Execução: uma diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com 
toda a família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de 
máscaras, artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc...  
RESPOSTA: Pendente 

991 / 1118



 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

26/08 Enviada via plataforma a atividade: sessão de cinema em casa. 
Objetivo: expor a leitura e a mensagem deste filme. E se o final fosse 
diferente? Quais os sentimentos que transmitiu? Etc... 
Material/estratégia: filme de livre escolha. 
Execução: Assistir um filme todos juntos, em família. De preferência à 
noite, para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou, se for 
durante o dia vocês podem escurecer o ambiente com cortinas ou 
toalhas. 
Pode-se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa escolha um filme 
de sua preferência por vez, a cada dia, agradando assim a todos.  
Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir pipoca de 
acordo com os gostos pessoais. 
Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do término do filme fazer 
uma roda de conversa. 
RESPOSTA: Pendente 

Objetivo 
Terapêutico 

Em processo de avaliação e criação de vínculo terapêutico. 
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Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Lino Carlos Franzói Junior 
Data Nascimento: 27/03/1990 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

 03 a 07/08 A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 
das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 
o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 
auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 
necessário. 

13/08 Enviada via plataforma atividade: teatro 
Objetivo: promover a socialização e a interação. Buscar a participação, o 
estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem oral e corporal. 
Material/estratégia: roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, 
caixas de papelão, som e luz. 
Execução: a atividade consiste em escolha do tema da peça,  compor os 
personagens, confeccionar o cenário, roupas, som e luz, ensaios e 
apresentação online. 
RESPOSTA: Pendente 

14/08 Usuário compareceu ao atendimento fazendo uso correto da máscara. 
Proposta de atividade: treino de AVP’s (administrar dinheiro) 
Material/estratégia: jogo de tabuleiro aprendendo a comprar 
Execução: a atividade consistiu em comprar e vender materiais e objetos 
determinados no tabuleiro. Lino aceitou a proposta e soube administrar 
o dinheiro com auxílio. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

19/08 Atividade enviada via plataforma: Noite temática 
Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para os 
participantes; Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação 
social e realizar brincadeira de papéis sociais. 
Material/estratégia: preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, 
sanduiche, comida típica)  e escolher filmes, músicas ou danças de 
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acordo com um tema escolhido. 
Execução: uma diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com 
toda a família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de 
máscaras, artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc...  
RESPOSTA: Pendente 

21/08 ATENDIMENTO PRESENCIAL – não compareceu 

26/08 Enviada via plataforma a atividade: sessão de cinema em casa. 
Objetivo: expor a leitura e a mensagem deste filme. E se o final fosse 
diferente? Quais os sentimentos que transmitiu? Etc... 
Material/estratégia: filme de livre escolha. 
Execução: Assistir um filme todos juntos, em família. De preferência à 
noite, para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou, se for 
durante o dia vocês podem escurecer o ambiente com cortinas ou 
toalhas. 
Pode-se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa escolha um filme 
de sua preferência por vez, a cada dia, agradando assim a todos.  
Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir pipoca de 
acordo com os gostos pessoais. 
Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do término do filme fazer 
uma roda de conversa. 
RESPOSTA: Pendente 

28/08 Enviada via plataforma a atividade: uso funcional do celular 
Objetivo: aprimorar a funcionalidade no uso do celular, estimular a 
autonomia. 
Material/estratégia: celular 
Execução: A proposta inicial consiste em ampliar a utilização e 
funcionalidade do celular nas suas atividades diárias. Além do ouvir 
música, já orientado na atividade anterior. Será proposto agora a 
utilização do despertador do celular para designar horários que irão 
lembra-lo das tarefas do dia a dia. 
RESPOSTA: Pendente 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AIVD’s. 
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Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Liv Agatha Carvalho  
Data Nascimento: 19/06/2017  
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

03 a 07/08 A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recebimento das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 
das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 
o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 
auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 
necessário. 

13/08 Atividade enviada via plataforma: formiguinha. 
Objetivo: identificar as partes do corpo humano; desenvolver autonomia 
e desenvolver a coordenação motora ampla.  
Material/estratégia: notebook ou celular para acessar o vídeo da 
musica, caixa de ovo, tinta guache preta, pincel, canudo flexível e cola 
quente ou cola resistente.  
Execução: a atividade consistiu em construir uma formiguinha de 
material reciclável e junto com ela dançar a música "Fui no Mercado". 
RESPOSTA: Família enviou o retorno! 

19/08 Atividade enviada via plataforma: Projetando a dona aranha. 
Objetivos: desenvolver habilidades artísticas; desenvolver a 
coordenação motora fina, criatividade, imaginação; promover a 
interação e explorar e reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
Material/estratégia: um rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, 
canetinha, uma lanterna (pode ser a lanterna do celular) e um ambiente 
bem escuro. 
Execução: primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma 
das partes abertas com a fita larga adesiva e após desenhar com a 
canetinha a dona aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, 
deixar bem escurinho, acessar a música da dona aranha que está no link 
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enviado junto, e agora utilizaremos a lanterna para projetar a dona 
aranha na parede e agora é só se divertir com a música e a dona aranha. 
RESPOSTA: Família enviou o retorno! 

20/08 Usuária compareceu ao atendimento fazendo uso correto da máscara. 
Atividade realizada: brincadeira de comidinha 
Objetivo: avaliação 
Material/estratégia: fogão, panelinhas e alimentos de brinquedo 
Execução: a atividade consistiu em usar o simbolismo e o faz de conta 
para realizar a brincadeira de comidinha.  
Resultado: Liv aceitou a proposta, porém se mostrou retraída, 
demonstrando pouca interação com a terapeuta e prefirindo brincar 
isoladamente. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

26/08 Enviada via plataforma a atividade: o jacaré foi passear na lagoa 
Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora fina; 
criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer 
diferentes movimentos gestuais. 
Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta guache verde e  
vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. 
Atividade: junto com o vídeo da atividade foi enviado um passo a passo 
de como confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos a música: 
“o jacaré foi passear lá na lagoa”. 
RESPOSTA: Família enviou o retorno! 

27/08 Enviada via plataforma a atividade: bolhas de sabão caseira 
Objetivo: estimular motricidade, concentração e interação 
Materiais/estratégias: água, sabão, canudo, reservatório e açúcar 
Execução: Misturar a agua, sabão e o açúcar dentro do reservatório. 
Depois de os ingredientes bem misturados, mergulhar o canudo no 
líquido, retirar e soprar fazendo bolhas. 
RESPOSTA: Família enviou o retorno! 

Objetivo 
Terapêutico 

Em processo de avaliação e criação de vínculo terapêutico. 
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Relatório Mensal 
 
Usuário: Lorenzo Stein 
Data Nascimento: 05/06/2012 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

03 a 07/08 A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 
das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 
o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 
auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 
necessário. 

14/08 Enviada para casa via plataforma classroom a atividade construção do 
“bichinho do seu nome” 
Objetivo: estimular o reconhecimento do nome próprio, desenvolver 
coordenação motora fina e visuomotora, imaginação e atenção 
sustentada e compartilhada.  
Materiais/estratégias: folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para 
colorir.  
Execução: a atividade consistiu em escreveu seu nome e criar um 
“bichinho” a partir do escrito. 
RESPOSTA: pendente 

19/08 Enviada via plataforma a atividade: conhecendo as vogais. 
Objetivo: reconhecimento e Identificação das vogais, como também 
promover  momento de aprendizado entre família e a criança. Estimular 
coordenação motora fina e viso motora e Desenvolver atenção 
compartilhada.  
Materiais/estratégias: computador/Tablet ou celular para acessar o link 
da música e canetinha. 
Execução: Acessar o link da música que segue anexo; realizar o registro 
das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos, conforme comando da música. 
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RESPOSTA: pendente 

21/08 ATENDIMENTO PRESENCIAL – não compareceu 

24/08 Enviada via plataforma a atividade: hora do banho 
Objetivo: Desenvolver Autonomia/independência e autopercepção. 
Material/estratégia: roupas de seu próprio vestuário 
Execução: A proposta é que Lorenzo realize a escolha da roupa de 
acordo com a temperatura atual e vista-se sozinho, somente com auxílio 
do responsável. 
RESPOSTA: pendente 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s com enfoque em 

higiene, auto cuidado, vestuário e uso funcional do banheiro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

998 / 1118



 

AMA 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: Agosto/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

03 a 07/08 A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 
das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 
o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 
auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 
necessário. 

13/08 Atividade enviada via plataforma: Teatro 
Objetivo: promover a socialização e a interação. Buscar a participação, o 
estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem oral e corporal. 
Material/estratégia: roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, 
caixas de papelão, som e luz. 
Execução: a atividade consiste em escolha do tema da peça,        compor 
os personagens, confeccionar o cenário, roupas, som e luz,      ensaios e 
apresentação online. 
RESPOSTA: Atividade realizada 

19/08 Atividade enviada via plataforma: Noite temática 
Profissão: Educação em artes/Profissional: Maristela Imianowsky Kolaga 
Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para os 
participantes; Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação 
social e realizar brincadeira de papéis sociais. 
Material/estratégia: preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, 
sanduiche, comida típica)  e escolher filmes, músicas ou danças de 
acordo com um tema escolhido. 
Execução: uma diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com 
toda a família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de 
máscaras, artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... 
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RESPOSTA: Atividade realizada 

26/08 Enviada via plataforma a atividade: sessão de cinema em casa. 
Objetivo: expor a leitura e a mensagem deste filme. E se o final fosse 
diferente? Quais os sentimentos que transmitiu? Etc... 
Material/estratégia: filme de livre escolha. 
Execução: Assistir um filme todos juntos, em família. De preferência à 
noite, para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou, se for 
durante o dia vocês podem escurecer o ambiente com cortinas ou 
toalhas. 
Pode-se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa escolha um filme 
de sua preferência por vez, a cada dia, agradando assim a todos.  
Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir pipoca de 
acordo com os gostos pessoais. 
Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do término do filme fazer 
uma roda de conversa. 
RESPOSTA: Atividade realizada 

28/08 Enviada via plataforma a atividade: linha do tempo 
Objetivo: Ampliar o vínculo terapêutico, a interação familiar, conhecer a 
história de vida do Lucas, além de contribuir para instigar lembranças e 
memórias marcantes levantando aspectos importantes. 
Material/estratégia: papel, caneta, régua e fotografias 
Execução: aça uma linha horizontal ou vertical, e coloque as datas mais 
importantes da sua vida, desde o nascimento até a idade atual. Faça 
uma breve descrição de cada data com o acontecimento e/ou a 
lembrança que considera importante. Organize as datas em sequência 
crescente (do nascimento até a idade atual). 
RESPOSTA: pendente 

Objetivo 
Terapêutico 

Em processo de avaliação e criação de vínculo terapêutico. 
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Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Matheus Sturmer Amandio 
Data Nascimento: 06/05/2015 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

03 a 07/08 A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 
das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 
o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 
auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 
necessário. 

13/08 Enviada para casa via plataforma classroom a atividade construção do 
“bichinho do seu nome” 
Objetivo: estimular o reconhecimento do nome próprio, desenvolver 
coordenação motora fina e visuomotora, imaginação e atenção 
sustentada e compartilhada.  
Materiais/estratégias: folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para 
colorir.  
Execução: a atividade consistiu em escreveu seu nome e criar um 
“bichinho” a partir do escrito. 
RESPOSTA: pendente 

19/08 Enviada via plataforma a atividade: conhecendo as vogais. 
Objetivo: reconhecimento e Identificação das vogais, como também 
promover  momento de aprendizado entre família e a criança. Estimular 
coordenação motora fina e viso motora e Desenvolver atenção 
compartilhada.  
Materiais/estratégias: computador/Tablet ou celular para acessar o link 
da música e canetinha. 
Execução: Acessar o link da música que segue anexo; realizar o registro 
das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: pendente 

26/08 Enviada atividade via plataforma classroom: refletindo as vogais na 
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parede. 
Objetivo: Conhecer as vogais; Desenvolver coordenação motora ampla; 
Estimular percepção de lateralidade; Estimular coordenação olho mão.  
Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
Materiais/estratégias: Rolo de papel Higiênico;fita durex larga;Caneta 
permanente ou canetinha preta. 
Execução: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso com rolinho 
de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha,após a 
confecção utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para 
refletir as vogais na parede. Importante  que o adulto  esteja mediando 
a execução da atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, 
incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, 
sempre respeitando a individualidade de cada aprendente . 
RESPOSTA: pendente 

31/08 Enviada pela plataforma a atividade: reconhecendo as emoções 
Objetivo: Trabalhar a fala e linguagem; estimular as habilidades 
socioemocionais. 
Materiais/estratégias: vídeo e imagens em anexo 
Execução: Sentar-se em um momento exclusivo, em que esteja somente 
Matheus e 
um adulto; 
• Chamar a atenção dele para o vídeo enviado referente a música das 
emoções; 
• Enquanto Matheus escuta e assiste o vídeo, apontar para o desenho 
ao 
canto do vídeo, nomeando a emoção que aparecer (Feliz, triste, bobo, 
bravo); 
• Após assistirem o vídeo apresentar para Matheus as figuras envidas no 
final deste arquivo, incentivando que identifique e nomeie as emoções; 
RESPOSTA: pendente 

Objetivo 
Terapêutico 

Em processo de avaliação e criação de vínculo terapêutico. 
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Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Mathias Becker Niechel 
Data Nascimento: 06/02/2014 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

03 a 07/08 A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recebimento das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 
das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 
o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 
auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 
necessário. 

13/08 Atividade enviada via plataforma: formiguinha. 
Objetivo: identificar as partes do corpo humano; desenvolver autonomia 
e desenvolver a coordenação motora ampla.  
Material/estratégia: notebook ou celular para acessar o vídeo da 
musica, caixa de ovo, tinta guache preta, pincel, canudo flexível e cola 
quente ou cola resistente.  
Execução: a atividade consistiu em construir uma formiguinha de 
material reciclável e junto com ela dançar a música "Fui no Mercado". 
RESPOSTA: Família enviou o retorno da atividade! 

19/08 Atividade enviada via plataforma: Projetando a dona aranha. 
Objetivos: desenvolver habilidades artísticas; desenvolver a 
coordenação motora fina, criatividade, imaginação; promover a 
interação e explorar e reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
Material/estratégia: um rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, 
canetinha, uma lanterna (pode ser a lanterna do celular) e um ambiente 
bem escuro. 
Execução: primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma 
das partes abertas com a fita larga adesiva e após desenhar com a 
canetinha a dona aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, 
deixar bem escurinho, acessar a música da dona aranha que está no link 
enviado junto, e agora utilizaremos a lanterna para projetar a dona 
aranha na parede e agora é só se divertir com a música e a dona aranha. 
RESPOSTA: Família enviou o retorno da atividade! 

1003 / 1118



 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

20/08 Usuário compareceu ao atendimento fazendo uso correto da máscara. 
Atividade realizada: porquinho comilão 
Objetivo: treino de alimentação 
Material: jogo porquinho comilão 
Execução: o jogo consistiu em lançar o dado e pegar o hambúrguer com 
a cor correspondente.  
Resultado: de inicio Mathias teve muita dificuldade em seguir as regras 
do jogo, contrariando propositalmente. A medida em que foi 
conversado realizou a atividade corretamente. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

26/08 Enviada via plataforma a atividade: o jacaré foi passear na lagoa 
Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora fina; 
criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer 
diferentes movimentos gestuais. 
Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta guache verde e vermelha, 
rolo de papel higiênico e pincel. 
Execução: junto com o vídeo da atividade foi enviado um passo a passo 
de como confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos a música: 
“o jacaré foi passear lá na lagoa”. 
RESPOSTA: Família enviou o retorno da atividade! 

27/08 Enviada via plataforma a atividade: pense antes de falar. 
Objetivo: Trabalhar atenção e concentração 
Materiais/estratégias: Quadro de figuras “Pense antes de falar” 
Execução: Explicar para a criança: “Vamos fazer um jogo, eu vou 

apontando para as figuras e você fala o nome de cada uma que eu 
mostrar, mas quando aparecer a ESTRELA você não pode falar NADA e 
deverá aguardar a próxima”; 
• Vá apontando para as figuras e quando aparecer a estrela e a criança 
falar, lembre ela de que não pode falar “ESTRELA”. 
• Todas as vezes que errar o jogo falando a palavra “ESTRELA” deverá 
“pagar uma prenda” realizando uma Estátua por 20 segundos 
(Contar o tempo), você pode propor para a criança: “Ficar em um pé 
só” “ficar com os braços para cima” “ficar agachado” etc. 
• Permita que seja um momento divertido, e que ao final ela faça com 
você também. 
RESPOSTA: Família enviou o retorno da atividade! 

Objetivo 
Terapêutico 

Desenvolver a autonomia e independência nas AVD’s. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1004 / 1118



 

AMA 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): Miguel Fernando Ferraz 
Data Nascimento: 01/09/2015 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

03 a 07/08 A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 
das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 
o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 
auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 
necessário. 

13/08 Enviada para casa via plataforma classroom a atividade construção do 
“bichinho do seu nome” 
Objetivo: estimular o reconhecimento do nome próprio, desenvolver 
coordenação motora fina e visuomotora, imaginação e atenção 
sustentada e compartilhada.  
Materiais/estratégias: folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para 
colorir.  
Execução: a atividade consistiu em escreveu seu nome e criar um 
“bichinho” a partir do escrito. 
RESPOSTA: pendente 

19/08 Enviada via plataforma a atividade: conhecendo as vogais. 
Objetivo: reconhecimento e Identificação das vogais, como também 
promover  momento de aprendizado entre família e a criança. Estimular 
coordenação motora fina e viso motora e Desenvolver atenção 
compartilhada.  
Materiais/estratégias: computador/Tablet ou celular para acessar o link 
da música e canetinha. 
Execução: Acessar o link da música que segue anexo; realizar o registro 
das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: pendente 

26/08 Enviada atividade via plataforma classroom: refletindo as vogais na 
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parede. 
Objetivo: Conhecer as vogais; Desenvolver coordenação motora ampla; 
Estimular percepção de lateralidade; Estimular coordenação olho mão.  
Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
Materiais/estratégias: Rolo de papel Higiênico;fita durex larga;Caneta 
permanente ou canetinha preta. 
Execução: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso com rolinho 
de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha,após a 
confecção utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para 
refletir as vogais na parede. Importante  que o adulto  esteja mediando 
a execução da atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, 
incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, 
sempre respeitando a individualidade de cada aprendente . 
RESPOSTA: pendente 

Objetivo 
Terapêutico 

Em processo de avaliação e criação de vínculo terapêutico. 
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Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Miguel Franke Machado  
Data Nascimento: 06/04/2012  
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

03 a 07/08 A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 
das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 
o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 
auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 
necessário. 

13/08 Atividade enviada via plataforma: Teatro 
Objetivo: promover a socialização e a interação. Buscar a participação, o 
estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem oral e corporal. 
Material/estratégia: roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, 
caixas de papelão, som e luz. 
Execução: a atividade consiste em escolha do tema da peça,        compor 
os personagens, confeccionar o cenário, roupas, som e luz,      ensaios e 
apresentação online. 
RESPOSTA: pendente 

19/08 Atividade enviada via plataforma: Noite temática 
Profissão: Educação em artes/Profissional: Maristela Imianowsky Kolaga 
Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para os 
participantes; Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação 
social e realizar brincadeira de papéis sociais. 
Material/estratégia: preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, 
sanduiche, comida típica)  e escolher filmes, músicas ou danças de 
acordo com um tema escolhido. 
Execução: uma diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com 
toda a família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de 
máscaras, artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc...  
RESPOSTA: pendente 

26/08 Enviada via plataforma a atividade: sessão de cinema em casa. 
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Objetivo: expor a leitura e a mensagem deste filme. E se o final fosse 
diferente? Quais os sentimentos que transmitiu? Etc... 
Material/estratégia: filme de livre escolha. 
Execução: Assistir um filme todos juntos, em família. De preferência à 
noite, para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou, se for 
durante o dia vocês podem escurecer o ambiente com cortinas ou 
toalhas. 
Pode-se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa escolha um filme 
de sua preferência por vez, a cada dia, agradando assim a todos.  
Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir pipoca de 
acordo com os gostos pessoais. 
Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do término do filme fazer 
uma roda de conversa. 
RESPOSTA: pendente 

31/08 Enviada atividade via plataforma: complete o recorte da revista. 
Objetivo: Desenvolver habilidades perceptuais, cognitivas e narrativa. 
Materiais/estratégias: papel em branco, recorte de revista, tesoura e 
cola 
Execução: Etapa 1: Para começar, você precisa escolher alguma imagem 
de revista.  
Etapa 2: Recorte a imagem escolhida e use somente uma parte da 
figura. 
Etapa 3: Cole a figura em uma folha branca de sulfite. 
Etapa 4: Miguel deverá desenhar a metade que falta do desenho, a 
partir do que ele 
está vendo. 
Etapa 5: A partir do desenho finalizado Miguel deverá contar o que 
desenhou. 
RESPOSTA: pendente 

Objetivo 
Terapêutico 

Em processo de avaliação e criação de vínculo terapêutico. 
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Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Miguel dos Santos Alves Nogueira  
Data Nascimento: 05/02/2013 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

03 a 07/08 A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 
das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 
o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 
auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 
necessário. 

13/08 Enviada para casa via plataforma classroom a atividade construção do 
“bichinho do seu nome” 
Objetivo: estimular o reconhecimento do nome próprio, desenvolver 
coordenação motora fina e visuomotora, imaginação e atenção 
sustentada e compartilhada.  
Materiais/estratégias: folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para 
colorir.  
Execução: a atividade consistiu em escreveu seu nome e criar um 
“bichinho” a partir do escrito. 
RESPOSTA: pendente 

26/08 Enviada atividade via plataforma classroom: refletindo as vogais na 
parede. 
Objetivo: Conhecer as vogais; Desenvolver coordenação motora ampla; 
Estimular percepção de lateralidade; Estimular coordenação olho mão.  
Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
Materiais/estratégias: Rolo de papel Higiênico;fita durex larga;Caneta 
permanente ou canetinha preta. 
Execução: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso com rolinho 
de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha,após a 
confecção utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para 
refletir as vogais na parede. Importante  que o adulto  esteja mediando 
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a execução da atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, 
incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, 
sempre respeitando a individualidade de cada aprendente . 
RESPOSTA: pendente 

Objetivo 
Terapêutico 

Em processo de avaliação e criação de vínculo terapêutico. 
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Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Miguel dos Santos Alves Nogueira  
Data Nascimento: 05/02/2013 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

03 a 07/08 A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 
das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 
o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 
auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 
necessário. 

13/08 Enviada para casa via plataforma classroom a atividade construção do 
“bichinho do seu nome” 
Objetivo: estimular o reconhecimento do nome próprio, desenvolver 
coordenação motora fina e visuomotora, imaginação e atenção 
sustentada e compartilhada.  
Materiais/estratégias: folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para 
colorir.  
Execução: a atividade consistiu em escreveu seu nome e criar um 
“bichinho” a partir do escrito. 
RESPOSTA: pendente 

26/08 Enviada atividade via plataforma classroom: refletindo as vogais na 
parede. 
Objetivo: Conhecer as vogais; Desenvolver coordenação motora ampla; 
Estimular percepção de lateralidade; Estimular coordenação olho mão.  
Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
Materiais/estratégias: Rolo de papel Higiênico;fita durex larga;Caneta 
permanente ou canetinha preta. 
Execução: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso com rolinho 
de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha,após a 
confecção utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para 
refletir as vogais na parede. Importante  que o adulto  esteja mediando 
a execução da atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, 
incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, 
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sempre respeitando a individualidade de cada aprendente . 
RESPOSTA: pendente 

Objetivo 
Terapêutico 

Em processo de avaliação e criação de vínculo terapêutico. 
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Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Noah Sosa Matos 
Data Nascimento: 28/07/2015 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

03 a 07/08 A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 
das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 
o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 
auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 
necessário. 

10 a 31/08 Usuário estava de atestado médico. 

Objetivo 
Terapêutico 

Em processo de avaliação e criação de vínculo terapêutico. 
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Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Paulo Henrique Koch Arruda 
Data Nascimento: 15/01/2012 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

03 a 07/08 A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 
das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 
o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 
auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 
necessário. 

13/08 Enviada para casa via plataforma classroom a atividade construção do 
“bichinho do seu nome” 
Objetivo: estimular o reconhecimento do nome próprio, desenvolver 
coordenação motora fina e visuomotora, imaginação e atenção 
sustentada e compartilhada.  
Materiais/estratégias: folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para 
colorir.  
Execução: a atividade consistiu em escreveu seu nome e criar um 
“bichinho” a partir do escrito. 
RESPOSTA: Família enviou o retorno da atividade! 

19/08 Enviada via plataforma a atividade: conhecendo as vogais. 
Objetivo: reconhecimento e Identificação das vogais, como também 
promover  momento de aprendizado entre família e a criança. Estimular 
coordenação motora fina e viso motora e Desenvolver atenção 
compartilhada.  
Materiais/estratégias: computador/Tablet ou celular para acessar o link 
da música e canetinha. 
Execução: Acessar o link da música que segue anexo; realizar o registro 
das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: Família enviou o retorno da atividade! 

26/08 Enviada atividade via plataforma classroom: refletindo as vogais na 
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parede. 
Objetivo: Conhecer as vogais; Desenvolver coordenação motora ampla; 
Estimular percepção de lateralidade; Estimular coordenação olho mão.  
Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
Materiais/estratégias: Rolo de papel Higiênico;fita durex larga;Caneta 
permanente ou canetinha preta. 
Execução: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso com rolinho 
de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha,após a 
confecção utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para 
refletir as vogais na parede. Importante  que o adulto  esteja mediando 
a execução da atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, 
incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, 
sempre respeitando a individualidade de cada aprendente . 
RESPOSTA: pendente 

Objetivo 
Terapêutico 

Em processo de avaliação e criação de vínculo terapêutico. 
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Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Soraya Coati Amarante da Rosa 
Data Nascimento: 11/04/2011 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

03 a 07/08 A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 
das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 
o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 
auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 
necessário. 

13/08 Enviada para casa via plataforma classroom a atividade construção do 
“bichinho do seu nome”. 
Objetivo: estimular o reconhecimento do nome próprio, desenvolver 
coordenação motora fina e visuomotora, imaginação e atenção 
sustentada e compartilhada.  
Materiais/estratégias: folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para 
colorir.  
Execução: A atividade consistiu em escreveu seu nome e criar um 
“bichinho” a partir do escrito. 
RESPOSTA: Família enviou o retorno da atividade! 

17/08 Usuária compareceu ao atendimento participando com a mãe tendo 
como objetivo a utilização do uso da máscara, para que aos poucos a 
criança possa se adaptar ao uso correto da máscara. Também foram 
passadas orientações para a mãe sobre tipos de máscaras e como iniciar 
o processo. Utilizados livros de encaixe e animais. Soraya estava 
tranquila, utilizando momentos de fala relacionadas a atividades. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

19/08 Enviada via plataforma a atividade: conhecendo as vogais. 
Objetivo: reconhecimento e Identificação das vogais, como também 
promover  momento de aprendizado entre família e a criança. Estimular 
coordenação motora fina e viso motora e Desenvolver atenção 
compartilhada.  
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Materiais/estratégias: computador/Tablet ou celular para acessar o link 
da música e canetinha. 
Execução: Acessar o link da música que segue anexo; realizar o registro 
das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: Família enviou o retorno da atividade! 

24/08 Enviada via plataforma a atividade: relaxamento com pressão. 
Objetivo: Desenvolver a interação, promover o relaxamento e 
percepção corporal. 
Materiais: Música relaxante, creme para massagem, diferentes texturas 
(algodão, tecido àspero, rolo de massagem, etc.) 
Execução:  
1º passo: escolha uma música constante e suave. No Youtube tem 
músicas excelentes de relaxamento! A música tem uma habilidade 
natural de modificar o humor. 
2º passo: passar creme e massagear bem os pés e as panturrilhas. 
Também realize alongamentos nas pernas. 
3º passo: intercale os momentos de massagem com deslizamentos 
sobre a pele, movimentos suaves e profundos, “amassamentos”, 

“pinçamentos” e fricções. Posteriormente também deverão ser 

passadas as diferentes texturas sobre a pele de Soraya. 
4º passo: fazer anotações das observações realizadas em cada etapa da 
massagem com as diferentes pressões e texturas. 
RESPOSTA: Família enviou o retorno da atividade! 

26/08 Enviada via plataforma a atividade: refletindo as vogais. 
Objetivo: Conhecer as vogais; Desenvolver coordenação motora ampla; 
Estimular percepção de lateralidade; Estimular coordenação olho mão.  
Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
Materiais/estratégias: Rolo de papel Higiênico; fita durex larga; Caneta 
permanente ou canetinha preta. 
Execução: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso com rolinho 
de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha,após a 
confecção utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para 
refletir as vogais na parede. Importante  que o adulto  esteja mediando 
a execução da atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, 
incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, 
sempre respeitando a individualidade de cada aprendente. 
RESPOSTA: Família enviou o retorno da atividade! 

31/08 ATENDIMENTO PRESENCIAL – não compareceu 

Objetivo 
Terapêutico 

Em processo de avaliação e criação de vínculo terapêutico. 
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Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Thiago de Castro Moreira Silveira 
Data Nascimento: 27/08/2012 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 

Data   

03 a 07/08 A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recebimento das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 
das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 
o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 
auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 
necessário. 

13/08 Atividade enviada via plataforma classroom: construção do “bichinho do 

seu nome” 
Objetivos: estimular o reconhecimento do nome próprio, desenvolver 
coordenação motora fina e visuomotora, imaginação e atenção 
sustentada e compartilhada.  
Material/estratégia: folhas A4,tesoura,giz de cera ou lápis para colorir. 
Execução: a atividade consistiu em escreveu seu nome e criar um 
“bichinho” a partir do escrito. 
RESPOSTA: pendente 

19/08 Atividade enviada via plataforma classroom: Conhecendo as vogais 
Profissão: Psicopedagogia/Profissional: Deise Padoan Quadros 
Objetivos: Reconhecer e Identificar as vogais; Promover  momento de 
aprendizado entre família e usuário; Estimular coordenação motora fina 
e viso motora; Desenvolver atenção compartilhada.  
Material/estratégia: computador,Tablet ou celular para acessar o link da 
música e canetinha. 
Execução: Acessar o link da música que segue em anexo;realizar o 
registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: pendente 

20/08 Usuário compareceu ao atendimento, sendo atendido em dois 
momentos. 
No primeiro momento foi atendido pela psicopedagoga e terapeuta 
ocupacional. 
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Atividade: Bloco de encaixe e Música em frente ao espelho 
Objetivo: estimular a funcionalidade dos objetos e atenção 
compartilhada 
Materiais: Argolas de encaixe e garrafa pet com milhos dentro 
Execução: Atendimento realizado pela dupla de profissionais no intuito 
de uma conter/manter o usuário na atividade e a outra intervir. Thiago 
conseguiu se manter pouco tempo na atividade, manipulou os objetos 
com funcionalidade em um curto período de tempo. 
No segundo momento foi atendido pela educadora de artes e terapeuta 
ocupacional. 
Atividade: Manipulação de materiais de leitura e escrita 
Objetivo: estimular a funcionalidade dos objetos e atenção 
compartilhada 
Materiais: lápis preso ao carrinho de brinquedo e papel 
Execução: Atendimento realizado pela dupla de profissionais no intuito 
de uma conter/manter o usuário na atividade e a outra intervir. Thiago 
conseguiu se manter pouco tempo na atividade, manipulou os objetos 
com funcionalidade em um curto período de tempo. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

26/08 Enviada via plataforma a atividade: o jacaré foi passear na lagoa. 
Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora fina; 
criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer 
diferentes movimentos gestuais. 
Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta guache verde e vermelha, 
rolo de papel higiênico e pincel.  
Execução: junto com o vídeo da atividade foi enviado um passo a passo 
de como confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos a música: 
“o jacaré foi passear lá na lagoa”. 
RESPOSTA: A família enviou o retorno da atividade! 

27/08 Enviada via plataforma a atividade: rotina sensório sociais. 
Objetivo: Realizar brincadeiras no dia-a-dia que desenvolva e estimule 
as rotinas sociais sensoriais descrita no anexo. 
Materiais/estratégias: mediador, usuário, um tecido e criatividade 
Execução: Brincadeira 1: Ficar frente a frente com Thiago, colocar um 
pano cobrindo seu rosto e perguntar: “- Quem apagou as luzes?” ou “-
Cadê o Thiago?”. Depois descobrir o seu rosto e falar: “-Acendeu!” ou “- 
Achou!”. 
Perceber a resposta de Thiago: perceber se ele mostra alegria, se ele 
olha de volta, se de alguma maneira tenta se comunicar (com olhar ou 
gesto). 
Brincadeira 2: Fazer cosquinhas e perceber se Thiago se interessa ou 
presta atenção. Quando Thiago olhar de volta, fazer cosquinhas 
novamente. 
RESPOSTA: A família enviou o retorno da atividade! 

Objetivo 
Terapêutico 

Em processo de reavaliação.  
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Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Vinicius Rodrigues Motta 
Data Nascimento: 27/08/2004 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

03 a 07/08 A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 
das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 
o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 
auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 
necessário. 

13/08 Atividade enviada via plataforma: Teatro 
Objetivo: promover a socialização e a interação. Buscar a participação, o 
estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem oral e corporal. 
Material/estratégia: roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, 
caixas de papelão, som e luz. 
Execução: a atividade consiste em escolha do tema da peça,        compor 
os personagens, confeccionar o cenário, roupas, som e luz,      ensaios e 
apresentação online. 
RESPOSTA: A família enviou o retorno da atividade! 

19/08 Atividade enviada via plataforma: Noite temática 
Profissão: Educação em artes/Profissional: Maristela Imianowsky Kolaga 
Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração para os 
participantes; Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação 
social e realizar brincadeira de papéis sociais. 
Material/estratégia: preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, 
sanduiche, comida típica)  e escolher filmes, músicas ou danças de 
acordo com um tema escolhido. 
Execução: uma diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com 
toda a família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de 
máscaras, artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc...  
RESPOSTA: A família enviou o retorno da atividade! 

21/08 Enviada via plataforma a atividade: complete o recorte da revista 
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Objetivo: Desenvolver habilidades perceptuais e cognitivas. 
Materiais/estratégias: Uma folha de papel  
• Uma imagem de recorte de revista (corte a imagem pela metade) 
• Tesoura 
• Lápis 
Execução: Etapa 1: Para começar, você precisa escolher alguma imagem 
de revista.   
Etapa 2: Recorte a imagem escolhida e use somente uma parte da 
figura. 
Etapa 3: Cole a figura em uma folha branca de sulfite. 
Etapa 4: Vinicius deverá desenhar a metade que falta do desenho, a 
partir do que ele está vendo. 
RESPOSTA: pendente 

26/08 Enviada via plataforma a atividade: sessão de cinema em casa. 
Objetivo: expor a leitura e a mensagem deste filme. E se o final fosse 
diferente? Quais os sentimentos que transmitiu? Etc... 
Material/estratégia: filme de livre escolha. 
Execução: Assistir um filme todos juntos, em família. De preferência à 
noite, para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou, se for 
durante o dia vocês podem escurecer o ambiente com cortinas ou 
toalhas. 
Pode-se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa escolha um filme 
de sua preferência por vez, a cada dia, agradando assim a todos.  
Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir pipoca de 
acordo com os gostos pessoais. 
Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do término do filme fazer 
RESPOSTA: pendente 

28/08 Segue conduta terapêutica anterior: 
Enviada via plataforma a atividade: complete o recorte da revista 
Objetivo: Desenvolver habilidades perceptuais e cognitivas. 
Materiais/estratégias: Uma folha de papel  
• Uma imagem de recorte de revista (corte a imagem pela metade) 
• Tesoura 
• Lápis 
Execução: Etapa 1: Para começar, você precisa escolher alguma imagem 
de revista.   
Etapa 2: Recorte a imagem escolhida e use somente uma parte da 
figura. 
Etapa 3: Cole a figura em uma folha branca de sulfite. 
Etapa 4: Vinicius deverá desenhar a metade que falta do desenho, a 
partir do que ele está vendo. 
RESPOSTA: pendente 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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Relatório Mensal 
 
Usuário: William David Domingues Sanabria 
Data Nascimento: 26/07/2013 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

03 a 07/08 A equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 
das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 
o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 
auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 
necessário. 

10/08 Enviada para casa via plataforma classroom a atividade da formiguinha. 
Objetivo: identificar as partes do corpo humano; desenvolver 
autonomia; desenvolver a coordenação motora ampla.  
Materiais/estratégias: notebook ou celular para acessar o vídeo da 
musica, caixa de ovo, tinta guache preta, pincel, canudo flexível e cola 
quente ou cola resistente.  
Execução: A atividade consistiu em construir a nossa formiguinha e 
junto com ela dançar a música "Fui no Mercado". 
RESPOSTA: pendente 

13/08 Enviada para casa via plataforma classroom a atividade construção do 
“bichinho do seu nome” 
Objetivo: estimular o reconhecimento do nome próprio, desenvolver 
coordenação motora fina e visuomotora, imaginação e atenção 
sustentada e compartilhada.  
Materiais/estratégias: folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para 
colorir.  
Execução: a atividade consistiu em escreveu seu nome e criar um 
“bichinho” a partir do escrito. 
RESPOSTA: pendente 

17/08 Usuário compareceu ao atendimento e fez uso correto da máscara. 
Realizada a atividade “toca dos bichos”  
Objetivo: estimular o raciocínio, memória e atenção.  
Execução: A atividade consistiu em relacionar cada animal ao seu 
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respectivo habitat. William aceitou a proposta e desenvolveu a tarefa de 
acordo com o proposto. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

19/08 Enviada via plataforma a atividade: conhecendo as vogais. 
Objetivo: reconhecimento e Identificação das vogais, como também 
promover  momento de aprendizado entre família e a criança. Estimular 
coordenação motora fina e viso motora e Desenvolver atenção 
compartilhada.  
Materiais/estratégias: computador/Tablet ou celular para acessar o link 
da música e canetinha. 
Execução: Acessar o link da música que segue anexo; realizar o registro 
das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: pendente 

24/08 Enviada via plataforma a atividade: o mestre mandou 
Objetivo: estimular habilidade sociais e auto percepção 
Materiais/estratégias: mais de um participante 
Execução: A brincadeira deve ser realizada entre a criança e um adulto; 
Explicar para Willian que irão brincar de “O mestre manda”, onde um de 
cada vez vai dar ordens ao outro e ele vai precisar executar; Falar “o 

mestre mandou...” e solicitar as “coisas preferidas dele”. 
RESPOSTA: pendente 

31/08 Usuário compareceu ao atendimento fazendo uso correto da máscara. 
Proposta de atividade: corte de unhas 
Objetivo: estimular o auto cuidado e a higiene 
Materiais/estratégias: cortador de unhas 
Execução: William aceitou a proposta de atividade, contudo apresenta 
dificuldade em manusear o cortador, sendo necessário comando verbal 
e auxílio físico. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s com enfoque em 

higiene, auto cuidado, vestuário e alimentação. 
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RELATORIO MENSAL - AGOSTO DE 2020 
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Relatório Mensal 

Usuário: Edie Lourenço Carvalho 
Data Nascimento: 20/02/2009 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago Guedes Pires 

 

Data  

03/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recebimento das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

10/08/20 Envio de atividade, vídeo de teste da plataforma. 
VIDEO :TEATRO 
Educadora de Artes Maristela I.Kolaga 
Objetivos 
Promover a socialização e a interação. 
Buscar a participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem oral 
e corporal. 
Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de papelão, som 
e luz. 
Etapas: Escolha do tema, 
            Compor os personagens,  
            Confeccionar o cenário, roupas, som e luz, 
            Ensaios 
            Apresentação online. 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

17/08/20 Retorno ao atendimento presencial. 
Conversa sobre dificuldades no isolamento, atividades desenvolvidas no período. 
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_______________________________________ 
Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

Objetivo- Aprimorar a coordenação motora e atenção compartilhada. 
Materiais- Corda e bolas. 
Alongamento muscular ativo. 
Mini treino de basquete e futebol. (passes) 
Relaxamento e retorno a calma. 

19/08/20 NOITE TEMÁTICA (Vídeo Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga) 
 Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a família. Use a 
criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, artistas, noite italiana, 
noite do cinema, noite árabe, etc... E para incrementar a idéia, você pode 
preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, sanduiche, comida típica) e escolher 
filmes, músicas ou danças de acordo com o tema escolhido. Objetivos: Incentivar 
um momento de união e descontração para os participantes. Reconhecer a 
linguagem corporal como meio de interação social. Realizar brincadeira de papéis 
sociais. 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

24/08/20 Enviada atividade para casa: vídeo circuito motor 
Objetivo- melhorar o repertorio motor bem como o condicionamento físico. 
Materiais- cadeira, bola e cones. 
Desenvolvimento- circuito com movimentos guiados de aceleração agachamentos 
e abdominais. 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

31/08/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL - Não compareceu. 

Objetivos 
 

Desenvolver aptidões físicas primarias. 
Melhora na concentração e auto estima. 
Desenvolver coordenação a habilidades motoras. 
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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: Agosto/2020 
Profissional: Educador Físico -Thiago Guedes Pires 

 
 

Data   

03/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

10/08/20 Enviada atividade de teste da plataforma. 
No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho do seu 

nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome próprio, 

desenvolver coordenação motora fina e Visual motora, imaginação e atenção 
sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi necessário utilizar 
como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir. 
RESPOSTA: PENDENTE 

17/08/20 Retorno as atividades presenciais. 
Conversa sobre dificuldades com as atividades e o isolamento. 
Objetivo-Utilizar da hora do lanche como momento terapêutico. 
Materiais- Cones e bola. 
Alongamento e atividade com cones. 
Hora do lanche. 
Relaxamento. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL  

19/08/20 Segue o vídeo da atividade de Psicopedagogia.  
Título: Conhecendo as vogais.  
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora; 
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Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: computador, tablet ou celular para acessar o link da música e 
canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o 
registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: PENDENTE 

24/08/20 Enviada atividade para casa: quente frio 
Objetivo- melhora na atenção compartilhada. 
Materiais- objeto de interesse. 
Desenvolvimento- Quantas pessoas na brincadeira: 2 ou mais. Tempo da 
atividade: 15 à 20 minutos. Repetição: 2 vezes na semana. Objetivos: Achar o 
objeto escondido, despertando o interesse e atenção. Aprendizagem com a 
brincadeira: Algumas noções de deslocamento como, direita, esquerda, pra frente, 
pra trás, bem como entender a importância da participação do outro nesse 
processo (socialização). 
RESPOSTA: PENDENTE 

31/08/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL - Não compareceu. 

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: Felipe Felix 
Nascimento: 17/07/2014 
Mês: Agosto/2020 

 Educação Física- Thiago Guedes Pires 

 

 

Data  

03/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

10/08/20 Enviada atividade de teste da plataforma. Dança da formiguinha. 
OBJETIVOS: Identificar as partes do corpo humano; Desenvolver autonomia: 
Desenvolver a coordenação motora ampla. 
MATERIAL/ESTRATÉGIAS:  Notebook ou celular para acessar o link da música. Caixa 
de ovo, tinta guache preta, pincel, canudo flexível e cola quente ou cola resistente. 
DESENVOLVIMENTO: Iremos construir a nossa formiguinha e junto com ela dançar 
a música "Fui no Mercado". 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

17/08/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL - Não compareceu  

19/08/20  Segue o vídeo: Projetando a dona aranha. 
OBJETIVOS: desenvolver habilidades artísticas, desenvolver a coordenação 
motora fina, criatividade, imaginação; promover a interação; explorar e 
reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
 MATERIAL/ESTRATÉGIA: Um rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, canetinha, 
uma lanterna (pode ser a lanterna do celular) e um ambiente escuro. 
ATIVIDADE: primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma das 
partes abertas com a fita larga adesiva e após desenhar com a canetinha a dona 
aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, deixar bem escurinho, 
acessar a música da dona aranha que está no link enviado junto, e agora 
utilizaremos a lanterna para projetar a dona aranha na parede e agora é só se 
divertir com a música e a dona aranha. 
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RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

24/08/20 Envio de atividade: Som extraterrestre 
Objetivos Terapêuticos: Aumentar o vocabulário; Aprimorar a narrativa oral 
(desenvolver diálogos narrativos mais complexos); Estimular imaginação e a 
criatividade; Trabalhar emoções, sentimentos e o simbólico; Coordenação 
motora. 
Materiais: Máscara do Extraterreste e Lupa do Explorador. Obs: Caso não tenham 
como imprimir as imagens, podem fazer através de desenhos. Criem a própria 
máscara, lupa, usem a criatividade!   
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

26/08/20 vídeo: O jacaré foi passear lá na lagoa. 
Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora fina; 
criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer diferentes 
movimentos gestuais. 
Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta guache verde e  
vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. 
Atividade: junto com o vídeo da atividade foi enviado um passo a passo de como 
confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos a música: “o jacaré foi 

passear lá na lagoa”. 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

31/08/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL - Não compareceu. 

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 
 

Atividade mensal   

Usuário: Benjamim Tobias Da Costa 
Nascimento: 01/08/2014 
Mês: Agosto/2020 

 Educação Física- Thiago Guedes Pires 

 

 

Data  

03/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

10/08/20 Enviada atividade de teste da plataforma. Dança da formiguinha. 
OBJETIVOS: Identificar as partes do corpo humano; Desenvolver autonomia: 
Desenvolver a coordenação motora ampla. 
MATERIAL/ESTRATÉGIAS:  Notebook ou celular para acessar o link da música. Caixa 
de ovo, tinta guache preta, pincel, canudo flexível e cola quente ou cola resistente. 
DESENVOLVIMENTO: Iremos construir a nossa formiguinha e junto com ela dançar 
a música "Fui no Mercado". 
RESPOSTA: PENDENTE 

17/08/20 Retorno aos atendimentos presenciais. 
Alongamento muscular ativo. 
Atividades com bola. passes) 
Mini circuito de atividades. 
Relaxamento. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

19/08/20 Segue o vídeo: Projetando a dona aranha. 
OBJETIVOS: desenvolver habilidades artísticas, desenvolver a coordenação 
motora fina, criatividade, imaginação; promover a interação; explorar e 
reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
 MATERIAL/ESTRATÉGIA: Um rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, canetinha, 
uma lanterna (pode ser a lanterna do celular) e um ambiente escuro. 
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ATIVIDADE: primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma das 
partes abertas com a fita larga adesiva e após desenhar com a canetinha a dona 
aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, deixar bem escurinho, 
acessar a música da dona aranha que está no link enviado junto, e agora 
utilizaremos a lanterna para projetar a dona aranha na parede e agora é só se 
divertir com a música e a dona aranha. 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

24/08/20 Envio de atividade: Pense antes de falar 
Objetivo – Trabalhar atenção e concentração Atividade – PENSE ANTES DE FALAR 
Material – Quadro de figuras “Pense antes de falar” Como fazer? • Explicar para a 

criança: “Vamos fazer um jogo, eu vou apontando para as figuras e você fala o 

nome de cada uma que eu mostrar, mas quando aparecer a ESTRELA você não 
pode falar NADA e deverá aguardar a próxima”. 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

26/08/20 vídeo: O jacaré foi passear lá na lagoa. 
Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora fina; 
criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer diferentes 
movimentos gestuais. 
Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta guache verde e  
vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. 
Atividade: junto com o vídeo da atividade foi enviado um passo a passo de como 
confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos a música: “o jacaré foi 
passear lá na lagoa”. 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

31/08/2020 Atendimento presencial. 
Objetivo- Melhora no condicionamento físico e coordenação. 
Materiais- Cones, cordas e bolas. 
Alongamento divertido e aquecimento muscular. 
Circuito de exercícios. 
Atividades com bola. 
Relaxamento e volta a calma. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

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: Agosto/2020 

 Educação Física- Thiago Guedes Pires 

 

 

Data  

03/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

10/08/20 Enviada atividade de teste da plataforma. 
No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho do seu 

nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome próprio, 

desenvolver coordenação motora fina e Visual motora, imaginação e atenção 
sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi necessário utilizar 
como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir. 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

17/08/20 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os dias 10 
a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via plataforma para 
auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: EM EXECUÇÃO 

19/08/20 Segue o vídeo da atividade de Psicopedagogia.  
Título: Conhecendo as vogais.  
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e 
canetinha. 

1032 / 1118



 

 

 

 

_______________________________________ 
Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

Desenvolvimento:Acessar o link da música que segue em anexo;realizar o registro 
das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o movimento dos 
dedos, conforme comando da música.  
RESPOSTA: PENDENTE 

24/08/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL - Não compareceu. 

31/08/2020 Envio de atividade na plataforma. 
Resgate dos objetos. 

Materiais- linhas ou corda, bola ou similar que não ofereça risco; 
Três objetos, brinquedos ou acessórios.  

Objetivo- Melhora na concentração e coordenação motora.  
Execução- Alongamento dos principais grupos musculares, pernas tronco 
e braços. Definir uma área no chão onde se fará um círculo delineado com 

a linha ou corda, onde em seu centro estarão dispostos os objetos. 
Posicionando-se nas laterais do círculo a criança bem como demais 

participantes. Através de passes se fará uma contagem para o resgate dos 
objetos. 

RESPOSTA: PENDENTE 
Objetivos 

 
Socialização e interação. 
Desenvolvimento motor primário. 
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 
 

Atividade mensal   

Usuário: Matheus Sturmer Amandio 
Nascimento: 06/01/2015 
Mês: Agosto/2020 

 Educação Física- Thiago Guedes Pires 

 

 

Data  

03/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

10/08/20 Enviada atividade de teste da plataforma. 
No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho do seu 

nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome próprio, 
desenvolver coordenação motora fina e Visual motora, imaginação e atenção 
sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi necessário utilizar 
como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir. 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

17/08/20 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os dias 10 
a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via plataforma para 
auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: EM EXECUÇÃO 

19/08/20 Segue o vídeo da atividade de Psicopedagogia.  
Título: Conhecendo as vogais.  
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e 
canetinha. 
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Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o 
registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

24/08/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL - Não compareceu. 

31/08/2020 Envio de atividade na plataforma. 
Resgate dos objetos. 

Materiais- linhas ou corda, bola ou similar que não ofereça risco; 
Três objetos, brinquedos ou acessórios.  

Objetivo- Melhora na concentração e coordenação motora.  
Execução- Alongamento dos principais grupos musculares, pernas tronco 
e braços. Definir uma área no chão onde se fará um círculo delineado com 

a linha ou corda, onde em seu centro estarão dispostos os objetos. 
Posicionando-se nas laterais do círculo a criança bem como demais 
participantes. Através de passes se fará uma contagem para o resgate dos 
objetos.  
RESPOSTA: PENDENTE 

Objetivos 
 

Socialização e interação. 
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 
 

Atividade mensal   

Usuário: Pedro Yohan Biscaia 
Nascimento: 24/11/2014 
Mês: Agosto/2020 

 Educação Física- Thiago Guedes Pires 

 

 

Data  

03/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

10/08/20 Enviada atividade de teste da plataforma. Dança da formiguinha. 
OBJETIVOS: Identificar as partes do corpo humano; Desenvolver autonomia: 
Desenvolver a coordenação motora ampla. 
MATERIAL/ESTRATÉGIAS:  Notebook ou celular para acessar o link da música. Caixa 
de ovo, tinta guache preta, pincel, canudo flexível e cola quente ou cola resistente. 
DESENVOLVIMENTO: Iremos construir a nossa formiguinha e junto com ela dançar 
a música "Fui no Mercado". 
RESPOSTA: PENDENTE 

17/08/20 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os dias 10 
a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via plataforma para 
auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: EM EXECUÇÃO 

19/08/20 Segue o vídeo: Projetando a dona aranha. 
OBJETIVOS: desenvolver habilidades artísticas, desenvolver a coordenação 
motora fina, criatividade, imaginação; promover a interação; explorar e 
reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
 MATERIAL/ESTRATÉGIA: Um rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, canetinha, 
uma lanterna (pode ser a lanterna do celular) e um ambiente escuro. 
ATIVIDADE: primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma das 
partes abertas com a fita larga adesiva e após desenhar com a canetinha a dona 
aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, deixar bem escurinho, 
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acessar a música da dona aranha que está no link enviado junto, e agora 
utilizaremos a lanterna para projetar a dona aranha na parede e agora é só se 
divertir com a música e a dona aranha. 
RESPOSTA: PENDENTE 

24/08/20 Primeiro atendimento presencial 
Objetivos- conhecer o paciente  
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

26/08/20 vídeo: O jacaré foi passear lá na lagoa. 
Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora fina; 
criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer diferentes 
movimentos gestuais. 
Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta guache verde e  
vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. 
Atividade: junto com o vídeo da atividade foi enviado um passo a passo de como 
confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos a música: “o jacaré foi 
passear lá na lagoa”. 
RESPOSTA: PENDENTE 

31/08/2020 Envio de atividade Alongamento musical 
Objetivos – Promover a concentração, atenção e interação, estimular e investigar 
a consciência corporal e o controle postural, observar tempo de permanência e 
foco em atividade. Descrição - A proposta da atividade consiste em criar um 
momento de alongamento com música, uma troca entre o mediador e o paciente 
buscando trabalhar os movimentos lentamente, colocando Pedro em diferentes 
posições e buscando se manter por ao menos 30 segundos em cada uma. 

Objetivos 
 

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: Victor Hugo Vaz 
Nascimento: 10/08/2010 
Mês: Agosto/2020 

 Educação Física- Thiago Guedes Pires 

 

 

Data  

03/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

10/08/20 Segue atividade para realizarem VIDEO :TEATRO Educadora de Artes Maristela 
I.Kolaga Objetivos: Promover a socialização e a interação. Buscar a participação, o 
estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem oral e corporal. Materiais: 
Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de papelão, som e luz. Etapas: 
Escolha do tema, Compor os personagens, Confeccionar o cenário, roupas, som e luz, 
Ensaios Apresentação online. 
RESPOSTA: PENDENTE 

17/08/20 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os dias 10 
a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via plataforma para 
auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: EM EXECUÇÃO 

19/08/20 NOITE TEMÁTICA (Vídeo Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga) Uma 
diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a família. Use a 
criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, artistas, noite italiana, 
noite do cinema, noite árabe, etc... E para incrementar a idéia, você pode 
preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, sanduiche, comida típica) e escolher 
filmes, músicas ou danças de acordo com o tema escolhido. Objetivos: Incentivar 
um momento de união e descontração para os participantes. Reconhecer a 
linguagem corporal como meio de interação social. Realizar brincadeira de papéis 
sociais. 
RESPOSTA: PENDENTE 
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24/08/20 Atendimento presencial 
Alongamento muscular ativo 
Passes e treino com bola. 
Circuito de atividades. 
Objetivo- condicionamento físico e coordenação motora. 
Materiais- bolas, cones e corda. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

31/08/2020 Envio de atividade. 
Vídeo: Linha dupla 
Descrição- exercícios de controle de movimentos que fortalecem a musculatura 
postural, equilíbrio estático esquerda, direita. 
Objetivo- Ajustes no controle postural e equilíbrio. 
Materiais- Fita adesiva  
RESPOSTA: PENDENTE 

Objetivos 
 

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: Davi Costa Rocha 
Data Nascimento: 23/06/2015 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educador Físico -Thiago Guedes Pires 

 

Data  

03/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

10/08/20 Envio de vídeo de teste da plataforma. 
VIDEO :TEATRO 
Educadora de Artes Maristela I.Kolaga 
Objetivos 
Promover a socialização e a interação. 
Buscar a participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem oral e 
corporal. 
Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de papelão, som e 
luz. 
Etapas: Escolha do tema, 
            Compor os personagens,  
            Confeccionar o cenário, roupas, som e luz, 
            Ensaios 
            Apresentação online. 
RESPOSTA: PENDENTE 

17/08/20 Retorno as atividades presenciais. 
Alongamento ativo. 
Jogo com bola e circuito de atividades. 
Relaxamento muscular e retorno a tranquilidade. 
Objetivo- trabalhar o condicionamento físico e coordenação motora. 
Materiais- bolas, cones, cordas e arcos. 
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ATENDIMENTO PRESENCIAL 

19/08/20 NOITE TEMÁTICA (Vídeo Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga) Uma 
diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a família. Use a 
criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, artistas, noite italiana, 
noite do cinema, noite árabe, etc... E para incrementar a idéia, você pode 
preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, sanduiche, comida típica) e escolher 
filmes, músicas ou danças de acordo com o tema escolhido. Objetivos: Incentivar 
um momento de união e descontração para os participantes. Reconhecer a 
linguagem corporal como meio de interação social. Realizar brincadeira de papéis 
sociais. 
RESPOSTA: PENDENTE 

24/08/20 Envio de atividade para casa. 
Quente- Frio. 
Objetivos: Achar o objeto escondido, despertando o interesse e atenção. 
Aprendizagem com a brincadeira: Algumas noções de deslocamento como, 
direita, esquerda, pra frente, pra trás, bem como entender a importância da 
participação do outro nesse processo (socialização). 
RESPOSTA: PENDENTE 

31/08/2020 Atividade presencial 
Aquecimento. 
Alongamento. 
Jogo com bola passes, basquete e futebol. 
Objetivo- melhora no condicionamento físico e coordenação motora geral. 
Materiais- bolas, cones, arcos e cordas. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Objetivos 
 

Socialização e interação. 
Desenvolvimento motor geral. 
Atenção 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: Alana Godoy 
Data: 08/11/2006 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educador Físico -Thiago Guedes Pires 

 

Data  

03/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

10/08/20 Envio de atividade de teste da plataforma. 
VIDEO :TEATRO 
Educadora de Artes Maristela I.Kolaga 
Objetivos 
Promover a socialização e a interação. 
Buscar a participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem oral 
e corporal. 
Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de papelão, som 
e luz. 
Etapas: Escolha do tema, 
            Compor os personagens,  
            Confeccionar o cenário, roupas, som e luz, 
            Ensaios 
            Apresentação online. 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

17/08/20 Primeiro atendimento na instituição. 
Demonstrou um grande potencial físico e motor. 
Alongamento e aquecimento muscular. 
Utilização de jogos com bola, iniciação e fundamentos. 
Treino de passes e domínio da bola. 
  Alongamento, relaxamento e volta a calma. 
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ATENDIMENTO PRESENCIAL 

19/08/20 NOITE TEMÁTICA (Vídeo Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga) Uma 
diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a família. Use a 
criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, artistas, noite italiana, 
noite do cinema, noite árabe, etc... E para incrementar a idéia, você pode 
preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, sanduiche, comida típica) e escolher 
filmes, músicas ou danças de acordo com o tema escolhido. Objetivos: Incentivar 
um momento de união e descontração para os participantes. Reconhecer a 
linguagem corporal como meio de interação social. Realizar brincadeira de papéis 
sociais.  
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

24/08/20 Envio de atividade: Conhecendo melhor 
Questionário de perguntas para um melhor conhecimento geral do usuário. 
Buscando conhecer suas peculiaridades e demandas especificas. 
RESPOSTA: PENDENTE 

31/08/2020 Atendimento presencial em sala. 
Conversa a respeito do caso de convulsão. 
Jogo da memória e jinga. 
Alongamento e relaxamento. 
Objetivo- Relaxamento concentração e controle da ansiedade. 
Materiais- jogos de tabuleiro. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Objetivos 
 

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: Paulo Alfredo Watanuki Vasconcellos  
Data Nascimento: 24/01/2009 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educador Físico -Thiago Guedes Pires 

 

Data  

03/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

10/08/20 Envio de atividade de teste da plataforma. 
VIDEO :TEATRO 
Educadora de Artes Maristela I.Kolaga 
Objetivos 
Promover a socialização e a interação. 
Buscar a participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem oral 
e corporal. 
Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de papelão, som 
e luz. 
Etapas: Escolha do tema, 
            Compor os personagens,  
            Confeccionar o cenário, roupas, som e luz, 
            Ensaios 
            Apresentação online. 
RESPOSTA: PENDENTE 

17/08/20 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os dias 10 
a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via plataforma para 
auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: EM EXECUÇÃO 

19/08/20 NOITE TEMÁTICA (Vídeo Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga) Uma 
diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a família. Use a 
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criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, artistas, noite italiana, noite 
do cinema, noite árabe, etc... E para incrementar a idéia, você pode preparar pratos 
temáticos (pipoca, pizza, sanduiche, comida típica) e escolher filmes, músicas ou 
danças de acordo com o tema escolhido. Objetivos: Incentivar um momento de união 
e descontração para os participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio 
de interação social. Realizar brincadeira de papéis sociais. 

RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

24/08/20 Atendimento Presencial: circuito e jogo com bola 
Alongamento ativo. 
Circuito de equilíbrio. 
Jogo de passes com bola. 
Objetivo- melhora no condicionamento físico geral 
Materiais- bolas, cones, arcos e cordas. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

31/08/2020 Envio de atividade: Circuito ativo 
Objetivo- melhorar o condicionamento e fortalecer a musculatura do quadril. 
Materiais- cadeira, bola e tapete ou similar. 
Excussão- Estabilizar os músculos do quadril, estabilidade e força. 
Circuito com exercícios. 
RESPOSTA: PENDENTE 

Objetivos 
 

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: Andriel Henrique Cremonti Nantes Rodrigues 
Data Nascimento: 08/05/2017 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago Guedes Pires 

 

Data  

04/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

11/08/20 Enviada atividade de teste da plataforma. 
No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho do seu 

nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome próprio, 

desenvolver coordenação motora fina e Visual motora, imaginação e atenção 
sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi necessário utilizar 
como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir. 
RESPOSTA: PENDENTE 

18/08/20 Retorno as atividades presenciais. 
Recreação com diversas bolas e blocos de montar. 
Demostrou pouca interação com os terapeutas. 
Relaxamento e volta a calma. 
Objetivo- melhorar a coordenação e atenção. 
Materiais- bolas e jogos de mesa. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

19/08/20 Segue o vídeo da atividade de Psicopedagogia.  
Título: Conhecendo as vogais.  
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção compartilhada.  
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Materiais: computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e 
canetinha. 
Desenvolvimento :Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o 
registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: PENDENTE 

25/08/20 Envio de atividade: Projeto 10min 
Determinar um mínimo de 10minutos diários para recreação e brincadeiras entre 
os membros da família. 
Objetivo- criar um habito familiar que inclua momentos de diversão e cultura. 
Materiais- Diversos.  
RESPOSTA: PENDENTE 

26/08/20 vídeo: O jacaré foi passear lá na lagoa. 
Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora fina; 
criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer diferentes 
movimentos gestuais. 
Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta guache verde e  
vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. 
Atividade: junto com o vídeo da atividade foi enviado um passo a passo de como 
confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos a música: “o jacaré foi 

passear lá na lagoa”. 
RESPOSTA: 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: Sofia Taborda Do Amaral 
Data Nascimento:  22/10/2009 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educador Físico -Thiago Guedes Pires 

 

Data  

04/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

11/08/20 Enviada atividade de teste da plataforma. 
No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho do seu 

nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome próprio, 

desenvolver coordenação motora fina e Visual motora, imaginação e atenção 
sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi necessário utilizar 
como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir. 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

18/08/20 Envio de atividade: Percepção Rítmica dos movimentos. 
Realização de movimentos rítmicos musicalizados. 
Objetivando a movimentação de acordo com o estimulo sonoro.  
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

19/08/20 Segue o vídeo da atividade de Psicopedagogia.  
Título: Conhecendo as vogais.  
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e 
canetinha. 
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Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo;realizar o 
registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

25/08/20 Envio atividade: Imitação motora 
Objetivo- Percepção rítmica dos movimentos através da música e da dança. 
Materiais- Músicas na internet. 
Proporcionar momentos divertidos de muita dança e alegria.  
RESPOSTA: PENDENTE 

  

Objetivo Desenvolvimento motor geral. 
Interação pessoal. 
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AMA 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: Agosto/2020 
Profissional: Educador Físico -Thiago Guedes Pires 

 

Data  

04/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

11/08/20 No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho do seu 

nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome próprio, 

desenvolver coordenação motora fina e Visual motora, imaginação e atenção 
sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi necessário utilizar 
como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir. 
RESPOSTA: PENDENTE 

18/08/20 Retorno as atividades presenciais. 
Alongamento muscular ativo com uso de bola. 
Jogos de mesa e tabuleiro em função do tempo ruim. 
Alongamento e relaxamento. 
Objetivo- melhorar a atenção e diminuir a ansiedade. 
Materiais- jogos de mesa e bolas de tênis. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

19/08/20 Segue o vídeo da atividade de Psicopedagogia.  
Título: Conhecendo as vogais.  
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e 
canetinha. 
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Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o 
registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: PENDENTE 

25/08/20 Envio de atividade: Circuito ativo 
Objetivo- melhorar o condicionamento e fortalecer a musculatura do quadril. 
Materiais- cadeira, bola e tapete ou similar. 
Excussão- Estabilizar os músculos do quadril, estabilidade e força. 
Circuito com exercícios.  
RESPOSTA: 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: Amora Cecília Veit Da Silva 
Data Nascimento:  02/12/2016 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago Guedes Pires 

 

Data  

04/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

11/08/20 Enviada atividade de teste da plataforma. Dança da formiguinha. 
OBJETIVOS: Identificar as partes do corpo humano; Desenvolver autonomia: 
Desenvolver a coordenação motora ampla. 
MATERIAL/ESTRATÉGIAS:  Notebook ou celular para acessar o link da música. Caixa 
de ovo, tinta guache preta, pincel, canudo flexível e cola quente ou cola resistente. 
DESENVOLVIMENTO: Iremos construir a nossa formiguinha e junto com ela dançar 
a música "Fui no Mercado". 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

18/08/20 Envio de atividades: Resgate dos objetos. 
Objetivo: Promover uma melhora na concentração e nas habilidades motoras. 
Materiais: linha ou corda, bola ou similar e três objetos (brinquedos). 
Desenvolvimento:  Selecionado os três objetos no centro do círculo, para cada um 
é determinado um número de passes para o seu resgate, entre no mínimo dois 
participantes na atividade, que estando posicionados nas laterais do círculo, farão 
os passes.  
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

19/08/20 Segue o vídeo: Projetando a dona aranha. 
OBJETIVOS: desenvolver habilidades artísticas, desenvolver a coordenação 
motora fina, criatividade, imaginação; promover a interação; explorar e 
reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
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 MATERIAL/ESTRATÉGIA: Um rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, canetinha, 
uma lanterna (pode ser a lanterna do celular) e um ambiente escuro. 
ATIVIDADE: primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma das 
partes abertas com a fita larga adesiva e após desenhar com a canetinha a dona 
aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, deixar bem escurinho, 
acessar a música da dona aranha que está no link enviado junto, e agora 
utilizaremos a lanterna para projetar a dona aranha na parede e agora é só se 
divertir com a música e a dona aranha. 
RESPOSTA: PENDENTE 

25/08/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL - Não compareceu 

26/08/20 vídeo: O jacaré foi passear lá na lagoa. 
Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora fina; 
criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer diferentes 
movimentos gestuais. 
Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta guache verde e  
vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. 
Atividade: junto com o vídeo da atividade foi enviado um passo a passo de como 
confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos a música: “o jacaré foi 

passear lá na lagoa”.  
RESPOSTA: ATIVIDADE 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: Emanuel Gonçalves Buzzo 
Data Nascimento:  03/02/2012 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago Guedes Pires 

 

Data  

04/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

11/08/20 Envio de atividade de teste da plataforma. 
VIDEO :TEATRO 
Educadora de Artes Maristela I.Kolaga 
Objetivos 
Promover a socialização e a interação. 
Buscar a participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem oral e 
corporal. 
Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de papelão, som e 
luz. 
Etapas: Escolha do tema, 
            Compor os personagens,  
            Confeccionar o cenário, roupas, som e luz, 
            Ensaios 
            Apresentação online. 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

18/08/20 Retorno as atividades presenciais. 
Alongamento muscular ativo. 
Jogos de tabuleiro devido ao tempo ruim. 
Alongamento e relaxamento, volta a calma. 
Objetivo- controle do estresse, ansiedade e atenção. 
Materiais- bola e jogos de mesa. 
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ATENDIMENTO PRESENCIAL 

19/08/20 NOITE TEMÁTICA (Vídeo Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga) Uma 
diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a família. Use a 
criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, artistas, noite italiana, noite 
do cinema, noite árabe, etc... E para incrementar a idéia, você pode preparar pratos 
temáticos (pipoca, pizza, sanduiche, comida típica) e escolher filmes, músicas ou 
danças de acordo com o tema escolhido. Objetivos: Incentivar um momento de união 
e descontração para os participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio 
de interação social. Realizar brincadeira de papéis sociais. 

RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

25/08/20 Envio de atividade: Circuito ativo 
Objetivo- melhorar o condicionamento e fortalecer a musculatura do quadril. 
Materiais- cadeira, bola e tapete ou similar. 
Excussão- Estabilizar os músculos do quadril, estabilidade e força. 
Circuito com exercícios.  
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

26/08/20 Vídeo-Sessão de cinema 
Objetivos: Inserir a arte do cinema no processo de ensino-aprendizagem, e na vida 
cotidiana do educando. Promover a reflexão e a leitura da mensagem de um filme, 
apontando as características expostas e envolvendo todos os eixos pertencentes ao 
tema abordado. Assistir um filme todos juntos, em família. De preferência à noite, 
para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou, se for durante o dia vocês 
podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. Pode-se fazer um rodízio para 
que cada pessoa da casa escolha um filme de sua preferência por vez, a cada dia, 
agradando assim a todos. 

RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

  

Objetivo Interação e socialização. 
Desenvolvimento motor geral. 
Lateralidade e noção espacial. 

 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: Henrique Brillinger 
Data Nascimento: 22/09/2016 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

Data  

04/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

11/08/20 Enviada atividade: vídeo da Dança da Formiguinha. 
OBJETIVOS: Identificar as partes do corpo humano; Desenvolver autonomia: 
Desenvolver a coordenação motora ampla. 
MATERIAL/ESTRATÉGIAS:  Notebook ou celular para acessar o link da música. Caixa 
de ovo, tinta guache preta, pincel, canudo flexível e cola quente ou cola resistente. 
DESENVOLVIMENTO: Iremos construir a nossa formiguinha e junto com ela dançar 
a música "Fui no Mercado". 
RESPOSTA: PENDENTE 

18/08/20 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os dias 10 
a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via plataforma para 
auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: EM EXECUÇÃO 

19/08/20 Segue o vídeo: Projetando a dona aranha. 
OBJETIVOS: desenvolver habilidades artísticas, desenvolver a coordenação 
motora fina, criatividade, imaginação; promover a interação; explorar e 
reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
 MATERIAL/ESTRATÉGIA: Um rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, canetinha, 
uma lanterna (pode ser a lanterna do celular) e um ambiente escuro. 
ATIVIDADE: primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma das 
partes abertas com a fita larga adesiva e após desenhar com a canetinha a dona 
aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, deixar bem escurinho, 
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acessar a música da dona aranha que está no link enviado junto, e agora 
utilizaremos a lanterna para projetar a dona aranha na parede e agora é só se 
divertir com a música e a dona aranha. 
RESPOSTA: PENDENTE 

25/08/20 Atendimento Presencial 
Alongamento ativo. 
Recreação com bolas. 
Objetivo- melhorar a concentração e coordenação. 
Material- bolas, cones e cordas. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

26/08/20 vídeo: O jacaré foi passear lá na lagoa. 
Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora fina; 
criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer diferentes 
movimentos gestuais. 
Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta guache verde e  
vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. 
Atividade: junto com o vídeo da atividade foi enviado um passo a passo de como 
confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos a música: “o jacaré foi 
passear lá na lagoa”.  
RESPOSTA: 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: Noah Sosa Matos 
Data Nascimento:  28/07/2015 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago Guedes Pires 

 

Data  

04/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

11/08/20 Enviada atividade: vídeo da Dança da Formiguinha. 
OBJETIVOS: Identificar as partes do corpo humano; Desenvolver autonomia: 
Desenvolver a coordenação motora ampla. 
MATERIAL/ESTRATÉGIAS:  Notebook ou celular para acessar o link da música. Caixa 
de ovo, tinta guache preta, pincel, canudo flexível e cola quente ou cola resistente. 
DESENVOLVIMENTO: Iremos construir a nossa formiguinha e junto com ela dançar 
a música "Fui no Mercado". 
RESPOSTA: PENDENTE 

18/08/20 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os dias 10 
a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via plataforma para 
auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: EM EXECUÇÃO 

19/08/20 Segue o vídeo: Projetando a dona aranha. 
OBJETIVOS: desenvolver habilidades artísticas, desenvolver a coordenação 
motora fina, criatividade, imaginação; promover a interação; explorar e 
reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
 MATERIAL/ESTRATÉGIA: Um rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, canetinha, 
uma lanterna (pode ser a lanterna do celular) e um ambiente escuro. 
ATIVIDADE: primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma das 
partes abertas com a fita larga adesiva e após desenhar com a canetinha a dona 
aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, deixar bem escurinho, 
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acessar a música da dona aranha que está no link enviado junto, e agora 
utilizaremos a lanterna para projetar a dona aranha na parede e agora é só se 
divertir com a música e a dona aranha. 
RESPOSTA: PENDENTE 

  

26/08/20 vídeo: O jacaré foi passear lá na lagoa. 
Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora fina; 
criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer diferentes 
movimentos gestuais. 
Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta guache verde e  
vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. 
Atividade: junto com o vídeo da atividade foi enviado um passo a passo de como 
confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos a música: “o jacaré foi 

passear lá na lagoa”. 
RESPOSTA: 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: Antônio Miguel Leal França De Paula 
Data Nascimento:  28/06/2017 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago Guedes Pires 

 

Data  

04/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

11/08/20 Enviada atividade de teste da plataforma. Dança da formiguinha. 
OBJETIVOS: Identificar as partes do corpo humano; Desenvolver autonomia: 
Desenvolver a coordenação motora ampla. 
MATERIAL/ESTRATÉGIAS:  Notebook ou celular para acessar o link da música. Caixa 
de ovo, tinta guache preta, pincel, canudo flexível e cola quente ou cola resistente. 
DESENVOLVIMENTO: Iremos construir a nossa formiguinha e junto com ela dançar 
a música "Fui no Mercado". 
RESPOSTA: PENDENTE 

18/08/20 Envio de atividade via plataforma: Resgate dos objetos. (atendimento remoto) 
Materiais- linhas ou corda, bola ou similar que não ofereça risco; 

Três objetos, brinquedos ou acessórios que o usuário identifique como sendo 

seus. (Pode ser aqueles de maior interesse. Ex: celular, controle de vídeo game). 

Objetivo- Melhora na concentração e coordenação motora.  

Execução- Alongamento dos principais grupos musculares. 

Definir uma área no chão onde se fará um círculo delineado com a linha ou corda, 

onde em seu centro estarão dispostos os objetos. (Entre 2 a 5metros). 

Posicionando-se nas laterais do círculo a criança bem como demais participantes.

Através de passes se fará uma contagem para o resgate dos objetos. 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

19/08/20 Segue o vídeo: Projetando a dona aranha. 
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OBJETIVOS: desenvolver habilidades artísticas, desenvolver a coordenação 
motora fina, criatividade, imaginação; promover a interação; explorar e 
reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
 MATERIAL/ESTRATÉGIA: Um rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, canetinha, 
uma lanterna (pode ser a lanterna do celular) e um ambiente escuro. 
ATIVIDADE: primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma das 
partes abertas com a fita larga adesiva e após desenhar com a canetinha a dona 
aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, deixar bem escurinho, 
acessar a música da dona aranha que está no link enviado junto, e agora 
utilizaremos a lanterna para projetar a dona aranha na parede e agora é só se 
divertir com a música e a dona aranha. 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

25/08/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL - Não compareceu 

26/08/20 vídeo: O jacaré foi passear lá na lagoa. 
Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora fina; 
criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer diferentes 
movimentos gestuais. 
Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta guache verde e  
vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. 
Atividade: junto com o vídeo da atividade foi enviado um passo a passo de como 
confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos a música: “o jacaré foi 

passear lá na lagoa”.  
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

  

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: Lucas Eduardo Vargas Dornelles 
Data Nascimento:  04/05/2015 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago Guedes Pires 

 

Data  

04/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

11/08/20 VIDEO :TEATRO 
Educadora de Artes Maristela I.Kolaga 
Objetivos 
Promover a socialização e a interação. 
Buscar a participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem oral 
e corporal. 
Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de papelão, som 
e luz. 
Etapas: Escolha do tema, 
            Compor os personagens,  
            Confeccionar o cenário, roupas, som e luz, 
            Ensaios 
            Apresentação online.  
Envio de atividade de teste da plataforma. 
RESPOSTA: PENDENTE 

18/08/20 Retorno as atividades presenciais. 
Alongamento muscular ativo. (com uso de bola) 
Jogos de tabuleiro em virtude do tempo ruim. 
Alongamento e relaxamento final. 
Objetivo- controle da ansiedade e coordenação motora. 
Material- bola e jogos de mesa. 
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ATENDIMENTO PRESENCIAL 

19/08/20 NOITE TEMÁTICA (Vídeo Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga) Uma 
diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a família. Use a 
criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, artistas, noite italiana, 
noite do cinema, noite árabe, etc... E para incrementar a idéia, você pode 
preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, sanduiche, comida típica) e escolher 
filmes, músicas ou danças de acordo com o tema escolhido. Objetivos: Incentivar 
um momento de união e descontração para os participantes. Reconhecer a 
linguagem corporal como meio de interação social. Realizar brincadeira de papéis 
sociais.  

RESPOSTA: PENDENTE 

25/08/20 Envio de atividade: Circuito ativo 
Objetivo- melhorar o condicionamento e fortalecer a musculatura do quadril. 
Materiais- cadeira, bola e tapete ou similar. 
Excussão- Estabilizar os músculos do quadril, estabilidade e força. 
Circuito com exercícios.  
RESPOSTA: 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: Daniel De Sena Nunes 
Data Nascimento:  12/07/2015 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

Data  

04/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

11/08/20 Enviada atividade de teste da plataforma. 
No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho do seu 

nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome próprio, 

desenvolver coordenação motora fina e Visual motora, imaginação e atenção 
sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi necessário utilizar 
como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir. 
RESPOSTA: PENDENTE 

18/08/20 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os dias 10 
a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via plataforma para 
auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: EM EXECUÇÃO 

19/08/20 Segue o vídeo da atividade de Psicopedagogia.  
Título: Conhecendo as vogais.  
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e 
canetinha. 
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Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o 
registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

25/08/20 Atendimento Presencial 
 alongamento, circuito e jogo com bola 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

26/08/20 Vídeo- refletindo as vogais 
ATIVIDADE: Refletindo as vogais na parede. OBJETIVO: Conhecer as vogais; 
Desenvolver coordenação motora ampla; Estimular percepção de lateralidade; 
Estimular coordenação olho mão. Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico; fita durex larga; Caneta permanente ou 
canetinha preta. DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade confeccionando o 
recurso com rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha, após a 
confecção utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para refletir as 
vogais na parede. Importante que o adulto esteja mediando a execução da atividade, 
reforçando verbalmente o nome das vogais, incentivando que a criança olhe e faça o 
traçado das letras na parede, sempre respeitando a individualidade de cada 
aprendente .  

RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

  

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: Brayan Henrique Dos Santos 
Data Nascimento:  03/02/2017 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

04/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

11/08/20 Enviada atividade de teste da plataforma. 
No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho do seu 

nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome próprio, 

desenvolver coordenação motora fina e Visual motora, imaginação e atenção 
sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi necessário utilizar 
como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir. 
RESPOSTA: PENDENTE 

18/08/20 Retorno as atividades presenciais. 
Atendimento de 30 minutos oferecido ao Brayan e família no intuito de orientar 
sobre o uso da máscara. 
Proposta: Realizar tentativas e orientações sobre o uso correto da máscara. 
Processo de Estabelecimento de vínculo e adaptação com a criança; 
Resultado: Brayan compareceu ao atendimento na presença do pai Paulo. O pai foi 
orientado sobre formas de introduzir a máscara nos momentos de brincadeira, e 
de como familiarizar a criança com a máscara. Brayan Interagiu com brinquedos de 
encaixe e caixas, não houve choros, aceitou a permanência em sala 
tranquilamente. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

19/08/20 Segue o vídeo da atividade de Psicopedagogia.  
Título: Conhecendo as vogais.  
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 
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Estimular coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e 
canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo;realizar o registro 
das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o movimento dos 
dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

25/08/20 Envio- conhecendo as emoções 
RESPOSTA: PENDENTE 

26/08/20 ATIVIDADE: Refletindo as vogais na parede. OBJETIVO:Conhecer as vogais; 
Desenvolver coordenação motora ampla; Estimular percepção de lateralidade; 
Estimular coordenação olho mão. Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico;fita durex larga;Caneta permanente ou canetinha 
preta. DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso com 
rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha,após a confecção 
utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para refletir as vogais na 
parede. Importante que o adulto esteja mediando a execução da atividade, 
reforçando verbalmente o nome das vogais, incentivando que a criança olhe e faça o 
traçado das letras na parede, sempre respeitando a individualidade de cada 
aprendente.  
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

  

  

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: Efraim Henrique Dos Santos Pereira 
Data Nascimento:  07/06/2014 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

Data  

04/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

11/08/20 Enviada atividade de teste da plataforma. 
No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho do seu 

nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome próprio, 

desenvolver coordenação motora fina e Visual motora, imaginação e atenção 
sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi necessário utilizar 
como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir. 
RESPOSTA: PENDENTE 

18/08/20 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os dias 10 
a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via plataforma para 
auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: EM EXECUÇÃO 

19/08/20 Segue o vídeo da atividade de Psicopedagogia.  
Título: Conhecendo as vogais.  
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e 
canetinha. 
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Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o 
registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: PENDENTE 

25/08/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL - Não compareceu 

Objetivo Interação e socialização. 
Desenvolvimento motor geral. 
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 

Usuário: Paulo Henrique Klock  Arruda 
Data Nascimento:  30/07/2013 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

 

Data  

04/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

11/08/20 Enviada atividade de teste da plataforma. 
No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho do seu 
nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome próprio, 

desenvolver coordenação motora fina e Visual motora, imaginação e atenção 
sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi necessário utilizar 
como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir. 
RESPOSTA: PENDENTE 
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18/08/20 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os dias 10 
a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via plataforma para 
auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: EM EXECUÇÃO 

19/08/20 Segue o vídeo da atividade de Psicopedagogia.  
Título: Conhecendo as vogais.  
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e 
canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o 
registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: PENDENTE 

25/08/20 Atendimento presencial  
Alongamento ativo. 
circuito equilibrio. 
Passes com bola. 
Objetivo- condicionamento físico e coordenação. 
Materiais- cones, cordas e bolas. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

  

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 

Paciente: Davi Beuting Severo 
Data Nascimento: 03/08/2011 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

Data  

06/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

13/08/20 Envio de vídeo teste da plataforma. 
VIDEO :TEATRO 
Educadora de Artes Maristela I.Kolaga 
Objetivos 
Promover a socialização e a interação. 
Buscar a participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem oral 
e corporal. 
Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de papelão, som 
e luz. 
Etapas: Escolha do tema, 
            Compor os personagens,  
            Confeccionar o cenário, roupas, som e luz, 
            Ensaios 
            Apresentação online. 
RESPOSTA: PENDENTE 

19/08/20 NOITE TEMÁTICA (Vídeo Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga) Uma 
diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a família. Use a 
criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, artistas, noite italiana, 
noite do cinema, noite árabe, etc... E para incrementar a idéia, você pode preparar 
pratos temáticos (pipoca, pizza, sanduiche, comida típica) e escolher filmes, 
músicas ou danças de acordo com o tema escolhido. Objetivos: Incentivar um 
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momento de união e descontração para os participantes. Reconhecer a linguagem 
corporal como meio de interação social. Realizar brincadeira de papéis sociais. 
RESPOSTA: PENDENTE 

20/08/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL - Não compareceu.  

  

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: Agosto/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

 

Data  

06/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

13/08/20 Enviada atividade de teste da plataforma. Dança da formiguinha. 
OBJETIVOS: Identificar as partes do corpo humano; Desenvolver autonomia: 
Desenvolver a coordenação motora ampla. 
MATERIAL/ESTRATÉGIAS:  Notebook ou celular para acessar o link da música. Caixa 
de ovo, tinta guache preta, pincel, canudo flexível e cola quente ou cola resistente. 
DESENVOLVIMENTO: Iremos construir a nossa formiguinha e junto com ela dançar 
a música "Fui no Mercado".  
RESPOSTA: PENDENTE 

19/08/20 Segue o vídeo: Projetando a dona aranha. 
OBJETIVOS: desenvolver habilidades artísticas, desenvolver a coordenação 
motora fina, criatividade, imaginação; promover a interação; explorar e 
reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
 MATERIAL/ESTRATÉGIA: Um rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, canetinha, 
uma lanterna (pode ser a lanterna do celular) e um ambiente escuro. 
ATIVIDADE: primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma das 
partes abertas com a fita larga adesiva e após desenhar com a canetinha a dona 
aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, deixar bem escurinho, 
acessar a música da dona aranha que está no link enviado junto, e agora 
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utilizaremos a lanterna para projetar a dona aranha na parede e agora é só se 
divertir com a música e a dona aranha.  
RESPOSTA: PENDENTE 

20/08/20 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os dias 10 
a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via plataforma para 
auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: EM EXECUÇÃO 

26/08/20 vídeo: O jacaré foi passear lá na lagoa. 
Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora fina; 
criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer diferentes 
movimentos gestuais. 
Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta guache verde e  
vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. 
Atividade: junto com o vídeo da atividade foi enviado um passo a passo de como 
confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos a música: “o jacaré foi 

passear lá na lagoa”.  
RESPOSTA: PENDENTE 

27/08/20 Atendimento presencial 
Alongamento ativo. 
Circuito de equilíbrio e exercícios. 
Troca de passes com bola. 
Objetivo- condicionamento físico e coordenação motora. 
Materiais- bolas, cones, cordas e aros. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

  

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: Liv Agatha Carvalho 
Data Nascimento:  19/06/2017 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

Data  

06/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

13/08/20 Enviada atividade de teste da plataforma. Dança da formiguinha. 
OBJETIVOS: Identificar as partes do corpo humano; Desenvolver autonomia: 
Desenvolver a coordenação motora ampla. 
MATERIAL/ESTRATÉGIAS:  Notebook ou celular para acessar o link da música. Caixa 
de ovo, tinta guache preta, pincel, canudo flexível e cola quente ou cola resistente. 
DESENVOLVIMENTO: Iremos construir a nossa formiguinha e junto com ela dançar 
a música "Fui no Mercado".  
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

19/08/20 Segue o vídeo: Projetando a dona aranha. 
OBJETIVOS: desenvolver habilidades artísticas, desenvolver a coordenação 
motora fina, criatividade, imaginação; promover a interação; explorar e 
reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
 MATERIAL/ESTRATÉGIA: Um rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, canetinha, 
uma lanterna (pode ser a lanterna do celular) e um ambiente escuro. 
ATIVIDADE: primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma das 
partes abertas com a fita larga adesiva e após desenhar com a canetinha a dona 
aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, deixar bem escurinho, acessar 
a música da dona aranha que está no link enviado junto, e agora utilizaremos a 
lanterna para projetar a dona aranha na parede e agora é só se divertir com a 
música e a dona aranha.  
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 
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20/08/20 Atendimento presencial 
Lanche terapêutico 
Alongamento ativo 
Recreação com bola 
Objetivo- controle da ansiedade e coordenação. 
Material- bola  
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

26/08/20 vídeo: O jacaré foi passear lá na lagoa. 
Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora fina; 
criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer diferentes 
movimentos gestuais. 
Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta guache verde e  
vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. 
Atividade: junto com o vídeo da atividade foi enviado um passo a passo de como 
confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos a música: “o jacaré foi 

passear lá na lagoa”.  
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

27/08/20 Envio de atividades: criando bolhas de sabão 
Objetivos: explorar e aprimorar a intensidade e o controle de movimento corporal e 
da respiração, estimular o trabalho coletivo e a curiosidade, além da reflexão sobre 
como se formam as bolinhas de sabão.  

RESPOSTA: ATIVIDADE 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:  Thiago De Castro Moreira Da Silva 
Data Nascimento: 27/08/2012 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago 

 

Data  

06/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

13/08/20 Enviada atividade de teste da plataforma. 
No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho do seu 

nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome próprio, 

desenvolver coordenação motora fina e Visual motora, imaginação e atenção 
sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi necessário utilizar 
como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir. 
RESPOSTA: PENDENTE 

19/08/20 Segue o vídeo da atividade de Psicopedagogia.  
Título: Conhecendo as vogais.  
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: computador, tablet ou celular para acessar o link da música e 
canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o 
registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos, conforme comando da música.  
RESPOSTA: PENDENTE 

20/08/20 Retorno dos atendimentos presenciais. 
Apresentou comportamento confuso e desorganizado. 
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Objetivo- manter a atenção e a melhora no controle postural. 
Materiais- bolas, instrumentos e materiais diversos. 
 Auxilio no controle postural com massagens e alongamento. 
Exercícios de equilíbrio, utilizando a prancha. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

27/08/20 Envio de atividade: rotina sensório motor 
Realizar brincadeiras do dia a dia que envolvam os familiares. 
Esconder-se atrás de um pano e passar por uma sessão de cócegas 
Objetivo- trazer momentos divertidos a rotina familiar. 
Materiais- pano e bola.  
RESPOSTA: 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: Eric Benjamim Dombroski Da Silva 
Data Nascimento:  11/02/2015 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

Data  

06/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

13/08/20 Enviada atividade de teste da plataforma. 
No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho do seu 

nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome próprio, 

desenvolver coordenação motora fina e Visual motora, imaginação e atenção 
sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi necessário utilizar 
como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir. 
RESPOSTA: PENDENTE 

19/08/20 Segue o vídeo da atividade de Psicopedagogia.  
Título: Conhecendo as vogais.  
Objetivo:Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: computador, tablet ou celular para acessar o link da música e 
canetinha. 
Desenvolvimento :Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o 
registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 
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20/08/20 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os dias 10 
a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via plataforma para 
auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: EM EXECUÇÃO 

27/08/20 Atividade presencial 
Alongamento ativo. 
Circuito de atividades. 
Passes com bola. 
Objetivo- condicionamento físico. 
Materiais- bolas, cones e cordas. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

  

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  Antônio Santo Sanches  
Data Nascimento: 27/10/2012 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago 

 

Data  

06/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

13/08/20 Envio de vídeo de teste da plataforma. 
No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho do seu 

nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome próprio, 

desenvolver coordenação motora fina e Visual motora, imaginação e atenção 
sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi necessário utilizar 
como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir. 
RESPOSTA: PENDENTE 

19/08/20 Segue o vídeo da atividade de Psicopedagogia.  
Título: Conhecendo as vogais.  
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: computador, tablet ou celular para acessar o link da música e 
canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo;realizar o 
registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos, conforme comando da música.  
RESPOSTA: PENDENTE 

20/08/20 Retorno dos atendimentos presenciais. 
Conversa a respeito das atividades em casa. 
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Alongamento ativo orientado. 
Aquecimento e exercícios com bola. 
Jogos de mesa, memória. 
Relaxamento e volta a calma. 
Objetivo- melhora na atenção e auto estima. 
Materiais- bolas, jogo da memória e cones. 
Realização- Jogos de atenção com bolas de tênis, após exercícios físicos sem 
deslocamento e jogo da memória. 
Retorno a calma e alongamento final.  
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

27/08/20 Envio de atividade: adoleta fracionada 
Uso da música e movimentos da antiga brincadeira adoleta. 
Objetivo- de forma lúdica trazer movimentos e rítmicos, buscando 
aprimoramento da atenção e coordenação motora.  
RESPOSTA: 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: Aiken Arthur Ribeiro Novaes  
Data Nascimento: 10/11/2013 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Thiago Guedes Pires 

 

Data  

06/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

13/08/20 Enviada atividade de teste da plataforma. 
No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho do seu 

nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome próprio, 

desenvolver coordenação motora fina e Visual motora, imaginação e atenção 
sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi necessário utilizar 
como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir. 
RESPOSTA: PENDENTE 

19/08/20 Segue o vídeo da atividade de Psicopedagogia.  
Título: Conhecendo as vogais.  
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: computador, tablet ou celular para acessar o link da música e 
canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o 
registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos, conforme comando da música 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 
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20/08/20  Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os dias 
10 a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via plataforma para 
auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: EM EXECUÇÃO 

27/08/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL - Não compareceu. 

  

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: Agosto/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

Data  

06/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

13/08/20 Enviada atividade de teste da plataforma. Dança da formiguinha. 
OBJETIVOS: Identificar as partes do corpo humano; Desenvolver autonomia: 
Desenvolver a coordenação motora ampla. 
MATERIAL/ESTRATÉGIAS:  Notebook ou celular para acessar o link da música. Caixa 
de ovo, tinta guache preta, pincel, canudo flexível e cola quente ou cola resistente. 
DESENVOLVIMENTO: Iremos construir a nossa formiguinha e junto com ela dançar 
a música "Fui no Mercado".  
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

19/08/20 Segue o vídeo: Projetando a dona aranha. 
OBJETIVOS: desenvolver habilidades artísticas, desenvolver a coordenação 
motora fina, criatividade, imaginação; promover a interação; explorar e 
reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
 MATERIAL/ESTRATÉGIA: Um rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, canetinha, 
uma lanterna (pode ser a lanterna do celular) e um ambiente escuro. 
ATIVIDADE: primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma das 
partes abertas com a fita larga adesiva e após desenhar com a canetinha a dona 
aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, deixar bem escurinho, acessar 
a música da dona aranha que está no link enviado junto, e agora utilizaremos a 
lanterna para projetar a dona aranha na parede e agora é só se divertir com a 
música e a dona aranha.  
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 
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20/08/20 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os dias 10 
a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via plataforma para 
auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: EM EXECUÇÃO 

26/08/20 vídeo: O jacaré foi passear lá na lagoa. 
Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora fina; 
criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer diferentes 
movimentos gestuais. 
Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta guache verde e  
vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. 
Atividade: junto com o vídeo da atividade foi enviado um passo a passo de como 
confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos a música: “o jacaré foi 

passear lá na lagoa”.  
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

27/08/20 Atividade presencial 
Alongamento ativo. 
Circuito de atividades. 
Passes com bola. 
Objetivo- condicionamento físico. 
Materiais- bolas, cones e cordas. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

  

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: Adriel Goulart 
Data Nascimento:  10/05/2013 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

Data  

06/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

13/08/20 Enviada atividade de teste da plataforma. 
No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho do seu 

nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome próprio, 

desenvolver coordenação motora fina e Visual motora, imaginação e atenção 
sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi necessário utilizar 
como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir. 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

19/08/20 Segue o vídeo da atividade de Psicopedagogia.  
Título: Conhecendo as vogais.  
Objetivo:Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: computador, tablet ou celular para acessar o link da música e 
canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o 
registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos, conforme comando da música.  
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

20/08/20 Envio de atividade via plataforma: Resgate dos objetos. (atendimento remoto) 
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Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

Materiais- linhas ou corda, bola ou similar que não ofereça risco; 

Três objetos, brinquedos ou acessórios que o usuário identifique como sendo 

seus. (Pode ser aqueles de maior interesse. Ex: celular, controle de vídeo game). 

Objetivo- Melhora na concentração e coordenação motora.  

Execução- Alongamento dos principais grupos musculares. 

Definir uma área no chão onde se fará um círculo delineado com a linha ou corda, 

onde em seu centro estarão dispostos os objetos. (Entre 2 a 5metros). 

Posicionando-se nas laterais do círculo a criança bem como demais participantes. 

Através de passes se fará uma contagem para o resgate dos objetos. 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

  

27/08/20 Reenvio da atividade. 
 RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

  

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: Álvaro Felipe De Paula Da Silva  
Data Nascimento:  21/08/2014 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

Data  

06/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

13/08/20 Envio de atividade: vídeo da formiguinha. 
 OBJETIVOS: Identificar as partes do corpo humano; Desenvolver autonomia: 
Desenvolver a coordenação motora ampla. 
MATERIAL/ESTRATÉGIAS:  Notebook ou celular para acessar o link da música. 
Caixa de ovo, tinta guache preta, pincel, canudo flexível e cola quente ou cola 
resistente. 
DESENVOLVIMENTO: Iremos construir a nossa formiguinha e junto com ela 
dançar a música "Fui no Mercado".  
RESPOSTA: PENDENTE 

19/08/20 Segue o vídeo: Projetando a dona aranha. 
OBJETIVOS: desenvolver habilidades artísticas, desenvolver a coordenação 
motora fina, criatividade, imaginação; promover a interação; explorar e 
reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
 MATERIAL/ESTRATÉGIA: Um rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, canetinha, 
uma lanterna (pode ser a lanterna do celular) e um ambiente escuro. 
ATIVIDADE: primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma das 
partes abertas com a fita larga adesiva e após desenhar com a canetinha a dona 
aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, deixar bem escurinho, 
acessar a música da dona aranha que está no link enviado junto, e agora 
utilizaremos a lanterna para projetar a dona aranha na parede e agora é só se 
divertir com a música e a dona aranha.  
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Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

RESPOSTA: PENDENTE 

20/08/20 ATEDIMENTO PRESENCIAL - Não compareceu  

26/08/20 vídeo: O jacaré foi passear lá na lagoa. 
Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora fina; 
criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer diferentes 
movimentos gestuais. 
Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta guache verde e  
vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. 
Atividade: junto com o vídeo da atividade foi enviado um passo a passo de como 
confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos a música: “o jacaré foi 

passear lá na lagoa”.  
RESPOSTA: PENDENTE 

27/08/20 Envio de atividade via plataforma: Resgate dos objetos. (atendimento remoto) 
Materiais- linhas ou corda, bola ou similar que não ofereça risco; 

Três objetos, brinquedos ou acessórios que o usuário identifique como sendo 

seus. (Pode ser aqueles de maior interesse. Ex: celular, controle de vídeo game). 

Objetivo- Melhora na concentração e coordenação motora.  

Execução- Alongamento dos principais grupos musculares. 

Definir uma área no chão onde se fará um círculo delineado com a linha ou corda, 

onde em seu centro estarão dispostos os objetos. (Entre 2 a 5metros). 

Posicionando-se nas laterais do círculo a criança bem como demais participantes. 

Através de passes se fará uma contagem para o resgate dos objetos.  
RESPOSTA: PENDENTE 

  

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: João Batista Bronzatti Oliveira 
Data Nascimento: 05/09/2012 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educação Física Thiago Guedes Pires 

 

Data  

06/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

13/08/20 Enviada atividade de teste da plataforma. 
No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho do seu 

nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome próprio, 

desenvolver coordenação motora fina e Visual motora, imaginação e atenção 
sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi necessário utilizar 
como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir.  
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

19/08/20 Segue o vídeo da atividade de Psicopedagogia.  
Título: Conhecendo as vogais.  
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e 
canetinha. 
Desenvolvimento :Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o 
registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos,conforme comando da música.  
RESPOSTA: PENDENTE 
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Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

20/08/20 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os dias 10 
a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via plataforma para 
auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: EM EXECUÇÃO 

27/08/20 Atendimento presencial 
Alongamento ativo 
Circuito de equilíbrio e jogo de passes. 
Objetivo- condicionamento físico e atenção. 
Material- bola, cones e cordas. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

  

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 
 

Atividade mensal   

Usuário: Lauro Marcos Pipper Junior 
Nascimento: 16/11/2009 
Mês: Agosto/2020 

 Educação Física- Thiago Guedes Pires 

 

 

Data  

06/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

13/08/20 Envio de atividade, vídeo de teste da plataforma. 
VIDEO :TEATRO 
Educadora de Artes Maristela I.Kolaga 
Objetivos 
Promover a socialização e a interação. 
Buscar a participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem oral 
e corporal. 
Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de papelão, som 
e luz. 
Etapas: Escolha do tema, 
            Compor os personagens,  
            Confeccionar o cenário, roupas, som e luz, 
            Ensaios 
            Apresentação online.  
RESPOSTA: PENDENTE 

19/08/20 NOITE TEMÁTICA (Vídeo Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga) Uma 
diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a família. Use a 
criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, artistas, noite italiana, noite 
do cinema, noite árabe, etc... E para incrementar a idéia, você pode preparar pratos 
temáticos (pipoca, pizza, sanduiche, comida típica) e escolher filmes, músicas ou 
danças de acordo com o tema escolhido. Objetivos: Incentivar um momento de união 
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Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

e descontração para os participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de 
interação social. Realizar brincadeira de papéis sociais.  

RESPOSTA: PENDENTE 

20/08/20 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os dias 10 
a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via plataforma para 
auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: EM EXECUÇÃO 

27/08/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL - Não compareceu. 

  

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 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Diogo Couvodos Casa 
Data Nascimento:  15/12/2011 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago Guedes Pires 

 

Data  

07/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

14/08/20 Enviada atividade de teste da plataforma. 
No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho do seu 

nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome próprio, 

desenvolver coordenação motora fina e Visual motora, imaginação e atenção 
sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi necessário utilizar 
como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir. 
RESPOSTA: PENDENTE 

19/08/20 Segue o vídeo da atividade de Psicopedagogia.  
Título: Conhecendo as vogais.  
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e 
canetinha. 
Desenvolvimento:Acessar o link da música que segue em anexo;realizar o registro 
das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o movimento dos 
dedos,conforme comando da música.  
RESPOSTA: PENDENTE 

21/08/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL - Não compareceu  

28/08/20 Envio de atividade 
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Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

Envio de atividade: Circuito ativo 
Objetivo- melhorar o condicionamento e fortalecer a musculatura do quadril. 
Materiais- cadeira, bola e tapete ou similar. 
Excussão- Estabilizar os músculos do quadril, estabilidade e força. 
Circuito com exercícios.  
RESPOSTA: PENDENTE 

  

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: Guilherme Bonifácio Grisard 
Data Nascimento:  13/05/2006 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago Guedes Pires 

 

Data  

07/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

14/08/20 Envio de atividade, vídeo de teste da plataforma. 
VIDEO :TEATRO 
Educadora de Artes Maristela I.Kolaga 
Objetivos 
Promover a socialização e a interação. 
Buscar a participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem oral 
e corporal. 
Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de papelão, som 
e luz. 
Etapas: Escolha do tema, 
            Compor os personagens,  
            Confeccionar o cenário, roupas, som e luz, 
            Ensaios 
            Apresentação online.  
RESPOSTA: PENDENTE 

19/08/20 NOITE TEMÁTICA (Vídeo Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga) Uma 
diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a família. Use a 
criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, artistas, noite italiana, noite 
do cinema, noite árabe, etc... E para incrementar a idéia, você pode preparar pratos 
temáticos (pipoca, pizza, sanduiche, comida típica) e escolher filmes, músicas ou 
danças de acordo com o tema escolhido. Objetivos: Incentivar um momento de união 
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Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

e descontração para os participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de 
interação social. Realizar brincadeira de papéis sociais.  

RESPOSTA: PENDENTE 

21/08/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL - Não compareceu  

28/08/20 Envio de atividade: circuito ativo 
Envio de atividade 
Envio de atividade: Circuito ativo 
Objetivo- melhorar o condicionamento e fortalecer a musculatura do quadril. 
Materiais- cadeira, bola e tapete ou similar. 
Excussão- Estabilizar os músculos do quadril, estabilidade e força. 
Circuito com exercícios.  
RESPOSTA: PENDENTE 

  

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: Hector Augusto Ferreira Machado 
Data Nascimento:  07/04/2010 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago Guedes Pires 

 

Data  

07/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

14/08/20 VIDEO :TEATRO 
Educadora de Artes Maristela I.Kolaga 
Objetivos 
Promover a socialização e a interação. 
Buscar a participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem 
oral e corporal. 
Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de papelão, 
som e luz. 
Etapas: Escolha do tema, 
            Compor os personagens,  
            Confeccionar o cenário, roupas, som e luz, 
            Ensaios 
            Apresentação online.  
Envio de atividade, vídeo de teste da plataforma.  
RESPOSTA: PENDENTE 

19/08/20 NOITE TEMÁTICA (Vídeo Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga) Uma 
diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a família. Use a 
criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, artistas, noite italiana, noite 
do cinema, noite árabe, etc... E para incrementar a idéia, você pode preparar pratos 
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temáticos (pipoca, pizza, sanduiche, comida típica) e escolher filmes, músicas ou 
danças de acordo com o tema escolhido. Objetivos: Incentivar um momento de união 
e descontração para os participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio 
de interação social. Realizar brincadeira de papéis sociais.  
RESPOSTA: PENDENTE 

21/08/20 Vídeo: Sessão de Cinema em Casa 
O que é para fazer: Assistir um filme todos juntos, em família. De preferência à noite, 
para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou, se for durante o dia vocês 
podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. Pode-se fazer um rodízio para 
que cada pessoa da casa escolha um filme de sua preferência por vez, a cada dia, 
agradando assim a todos.  
RESPOSTA: PENDENTE 

27/08/20 Envio de atividade: circuito ativo 
Alongamento ativo. 
Circuito com exercícios específicos. 
Objetivo- condicionamento físico e atenção. 
Materiais- cadeira, bola e esteira ou similar.  
RESPOSTA: 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: Samuel Da Silva 
Data Nascimento:  05/12/2014 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago Guedes Pires 

 

Data  

07/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

14/08/20 Enviada atividade de teste da plataforma. Dança da formiguinha. 
OBJETIVOS: Identificar as partes do corpo humano; Desenvolver autonomia: 
Desenvolver a coordenação motora ampla. 
MATERIAL/ESTRATÉGIAS:  Notebook ou celular para acessar o link da música. Caixa 
de ovo, tinta guache preta, pincel, canudo flexível e cola quente ou cola resistente. 
DESENVOLVIMENTO: Iremos construir a nossa formiguinha e junto com ela dançar 
a música "Fui no Mercado".  
RESPOSTA: PENDENTE 

19/08/30 Segue o vídeo: Projetando a dona aranha. 
OBJETIVOS: desenvolver habilidades artísticas, desenvolver a coordenação 
motora fina, criatividade, imaginação; promover a interação; explorar e 
reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
 MATERIAL/ESTRATÉGIA: Um rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, canetinha, 
uma lanterna (pode ser a lanterna do celular) e um ambiente escuro. 
ATIVIDADE: primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma das 
partes abertas com a fita larga adesiva e após desenhar com a canetinha a dona 
aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, deixar bem escurinho, acessar 
a música da dona aranha que está no link enviado junto, e agora utilizaremos a 
lanterna para projetar a dona aranha na parede e agora é só se divertir com a 
música e a dona aranha 
RESPOSTA: PENDENTE 
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21/08/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL – Não compareceu. 

26/08/20 vídeo: O jacaré foi passear lá na lagoa. 
Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora fina; 
criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer diferentes 
movimentos gestuais. 
Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta guache verde e  
vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. 
Atividade: junto com o vídeo da atividade foi enviado um passo a passo de como 
confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos a música: “o jacaré foi 

passear lá na lagoa”.  
RESPOSTA: PENDENTE 

28/08/20 Atendimento presencial 
Alongamento ativo 
Circuito de equilíbrio e jogo de passes. 
Objetivo- condicionamento físico e atenção. 
Material- bola, cones e cordas. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

  

Objetivo Em avaliação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1102 / 1118



 

 

 

 

_______________________________________
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: Agosto/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago Guedes Pires 

 

Data  

07/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

14/08/20 Enviada atividade de teste da plataforma. Dança da formiguinha. 
OBJETIVOS: Identificar as partes do corpo humano; Desenvolver autonomia: 
Desenvolver a coordenação motora ampla. 
MATERIAL/ESTRATÉGIAS:  Notebook ou celular para acessar o link da música. Caixa 
de ovo, tinta guache preta, pincel, canudo flexível e cola quente ou cola resistente. 
DESENVOLVIMENTO: Iremos construir a nossa formiguinha e junto com ela dançar 
a música "Fui no Mercado".  
RESPOSTA: PENDENTE 

19/08/30 Segue o vídeo: Projetando a dona aranha. 
OBJETIVOS: desenvolver habilidades artísticas, desenvolver a coordenação 
motora fina, criatividade, imaginação; promover a interação; explorar e 
reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
 MATERIAL/ESTRATÉGIA: Um rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, canetinha, 
uma lanterna (pode ser a lanterna do celular) e um ambiente escuro. 
ATIVIDADE: primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma das 
partes abertas com a fita larga adesiva e após desenhar com a canetinha a dona 
aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, deixar bem escurinho, acessar 
a música da dona aranha que está no link enviado junto, e agora utilizaremos a 
lanterna para projetar a dona aranha na parede e agora é só se divertir com a 
música e a dona aranha.  
RESPOSTA: PENDENTE 
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21/08/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL - Não compareceu. 

26/08/20 vídeo: O jacaré foi passear lá na lagoa. 
Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora fina; 
criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer diferentes 
movimentos gestuais. 
Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta guache verde e  
vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. 
Atividade: junto com o vídeo da atividade foi enviado um passo a passo de como 
confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos a música: “o jacaré foi 

passear lá na lagoa”.  
RESPOSTA: PENDENTE 

28/08/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL - Não compareceu. 

  

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: Miguel Fernando Ferraz 
Data Nascimento:  01/09/2015 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago Guedes Pires 

 

Data  

07/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

14/08/20 Enviada atividade de teste da plataforma. 
No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho do seu 

nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome próprio, 

desenvolver coordenação motora fina e Visual motora, imaginação e atenção 
sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi necessário utilizar 
como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir. 
RESPOSTA: PENDENTE 

19/08/20 Segue o vídeo da atividade de Psicopedagogia.  
Título: Conhecendo as vogais.  
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: computador, tablet ou celular para acessar o link da música e 
canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o 
registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos, conforme comando da música.  
RESPOSTA: PENDENTE 

21/08/20 Refletindo as vogais na parede. OBJETIVO: Conhecer as vogais; Desenvolver 
coordenação motora ampla; Estimular percepção de lateralidade; Estimular 
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coordenação olho mão. Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico; fita durex larga; Caneta permanente ou 
canetinha preta. DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade confeccionando o 
recurso com rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha, após a 
confecção utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para refletir as 
vogais na parede.  

RESPOSTA: PENDENTE 

  

28/08/20 Atendimento presencial 
Alongamento ativo 
Circuito de equilíbrio e jogo de passes. 
Objetivo- condicionamento físico e atenção. 
Material- bola, cones e cordas. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

  

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: Leonardo Teilor Cardozo Martins 
Data Nascimento: 20/01/2017  
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago Guedes Pires 

 

Data  

07/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

14/08/20 Enviada atividade de teste da plataforma. Dança da formiguinha. 
OBJETIVOS: Identificar as partes do corpo humano; Desenvolver autonomia: 
Desenvolver a coordenação motora ampla. 
MATERIAL/ESTRATÉGIAS:  Notebook ou celular para acessar o link da música. Caixa 
de ovo, tinta guache preta, pincel, canudo flexível e cola quente ou cola resistente. 
DESENVOLVIMENTO: Iremos construir a nossa formiguinha e junto com ela dançar 
a música "Fui no Mercado".  
RESPOSTA: PENDENTE 

19/08/20 Segue o vídeo: Projetando a dona aranha. 
OBJETIVOS: desenvolver habilidades artísticas, desenvolver a coordenação 
motora fina, criatividade, imaginação; promover a interação; explorar e 
reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
 MATERIAL/ESTRATÉGIA: Um rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, canetinha, 
uma lanterna (pode ser a lanterna do celular) e um ambiente escuro. 
ATIVIDADE: primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma das 
partes abertas com a fita larga adesiva e após desenhar com a canetinha a dona 
aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, deixar bem escurinho, acessar 
a música da dona aranha que está no link enviado junto, e agora utilizaremos a 
lanterna para projetar a dona aranha na parede e agora é só se divertir com a 
música e a dona aranha. 
RESPOSTA: PENDENTE 
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21/08/20 Atendimento presencial 
Alongamento ativo. 
Jogo de mesa e passe com bolas. 
Objetivo- controlar ansiedade e coordenação. 
Materiais- bolas e jogos de mesa. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

26/08/20 vídeo: O jacaré foi passear lá na lagoa. 
Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora fina; 
criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer diferentes 
movimentos gestuais. 
Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta guache verde e  
vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. 
Atividade: junto com o vídeo da atividade foi enviado um passo a passo de como 
confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos a música: “o jacaré foi 

passear lá na lagoa”.  
RESPOSTA: PENDENTE 

28/08/20 Envio de atividades: criando bolhas de sabão 
Objetivos: explorar e aprimorar a intensidade e o controle de movimento corporal e 
da respiração, estimular o trabalho coletivo e a curiosidade, além da reflexão sobre 
como se formam as bolinhas de sabão. 

RESPOSTA: PENDENTE 

  

Objetivo Em avaliação. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1108 / 1118



 

 

 

 

_______________________________________
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: Agosto/2020 

 Educação Física- Thiago Guedes Pires 

 

 

Data  

07/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

14/08/20 Enviada atividade de teste da plataforma. 
No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho do seu 

nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome próprio, 
desenvolver coordenação motora fina e Visual motora, imaginação e atenção 
sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi necessário utilizar 
como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir. 
 RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

19/08/20 Segue o vídeo da atividade de Psicopedagogia.  
Título: Conhecendo as vogais.  
Objetivo:Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: computador,Tablet ou celular para acessar o link da música e 
canetinha. 
Desenvolvimento:Acessar o link da música que segue em anexo;realizar o registro 
das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o movimento dos 
dedos,conforme comando da música.  
RESPOSTA: PENDENTE 

21/08/20 Atendimento presencial 
Adaptação ao uso da máscara. 
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Fez apenas o primeiro atendimento com a participação dos pais. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/08/20 Envio de atividade: resgate dos objetos 
Materiais- linhas ou corda, bola ou similar que não ofereça risco; 

Três objetos, brinquedos ou acessórios.  
Objetivo- Melhora na concentração e coordenação motora.  

Execução- Alongamento dos principais grupos musculares, pernas tronco 
e braços. Definir uma área no chão onde se fará um círculo delineado com 

a linha ou corda, onde em seu centro estarão dispostos os objetos. 
Posicionando-se nas laterais do círculo a criança bem como demais 
participantes. Através de passes se fará uma contagem para o resgate dos 
objetos. 
RESPOSTA: PENDENTE 

  

Objetivos 
 

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: Igor Dos Santos Migliorini 
Data Nascimento: 09/06/2003 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

Data  

07/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

14/08/20 Envio de atividade, vídeo de teste da plataforma. 
VIDEO :TEATRO 
Educadora de Artes Maristela I.Kolaga 
Objetivos 
Promover a socialização e a interação. 
Buscar a participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem oral 
e corporal. 
Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de papelão, som 
e luz. 
Etapas: Escolha do tema, 
            Compor os personagens,  
            Confeccionar o cenário, roupas, som e luz, 
            Ensaios 
            Apresentação online.  
RESPOSTA: PENDENTE 

19/08/20 NOITE TEMÁTICA (Vídeo Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga) Uma 
diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a família. Use a 
criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, artistas, noite italiana, noite 
do cinema, noite árabe, etc... E para incrementar a idéia, você pode preparar pratos 
temáticos (pipoca, pizza, sanduiche, comida típica) e escolher filmes, músicas ou 
danças de acordo com o tema escolhido. Objetivos: Incentivar um momento de união 
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e descontração para os participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de 
interação social. Realizar brincadeira de papéis sociais.  

RESPOSTA: PENDENTE 

21/08/20 Atendimento presenciais 
Alongamento ativo. 
Atividade em sala com jogos de mesa. 
Relaxamento e alongamento. 
Objetivo- controle da ansiedade e melhora na atenção. 
Materiais- bola e jogos de mesa. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

26/08/20 Vídeo sessão de cinema 
Assistir um filme todos juntos, em família. De preferência à noite, para ficar mais 
escurinho e criar um clima de cinema ou, se for durante o dia vocês podem escurecer 
o ambiente com cortinas ou toalhas. Pode-se fazer um rodízio para que cada pessoa 
da casa escolha um filme de sua preferência por vez, a cada dia, agradando assim a 
todos.  

RESPOSTA: PENDENTE 

28/08/20 Envio de atividade: O que é, o que é. 
Objetivo: trabalhar a interação entre a família, criatividade, interpretação de frases e 
expressões de textos, estimular a resolução de problemas, trabalhar a capacidade de 
associar ideias. Proposta da atividade: Esta atividade consiste em uma sequência de 
adivinhas com 4 opções de respostas, sendo que apenas 1 é a correta. Igor deverá ler 
as frases, interpretar o contexto e responder com a palavra adequada para cada 
adivinha.  

RESPOSTA: PENDENTE 

  

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: Jean Fernando De Oliveira Junior 
Data Nascimento:  27/05/2013 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

Data  

07/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

14/08/20 Enviada atividade de teste da plataforma. 
No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho do seu 

nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome próprio, 

desenvolver coordenação motora fina e Visual motora, imaginação e atenção 
sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi necessário utilizar 
como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir. 
RESPOSTA: PENDENTE 

19/08/20 Segue o vídeo da atividade de Psicopedagogia.  
Título: Conhecendo as vogais.  
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e 
canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o 
registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos, conforme comando da música.  
RESPOSTA: PENDENTE 

21/08/20 Envio de atividade: traçando as vogais 
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Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

Traçado das vogais. Objetivo: Reconhecer e Identificar a grafia das letras vogais; 
Estimular coordenação viso motora; Estimular atenção sustentada; Desenvolvimento: 
A criança com auxílio do adulto Irá montar o prato com a farinha de trigo e em 
seguida começar a realizar o traçado das vogais com o dedo,utilizando a imagem das 
letras para visualizar o traçado.  

RESPOSTA: PENDENTE 

26/08/20 Refletindo as vogais na parede. 
OBJETIVO: Conhecer as vogais; Desenvolver coordenação motora ampla; Estimular 
percepção de lateralidade; Estimular coordenação olho mão. Desenvolver atenção 
compartilhada e sustentada. MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico; fita durex larga; 
Caneta permanente ou canetinha preta. DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade 
confeccionando o recurso com rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou 
canetinha, após a confecção utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) 
para refletir as vogais na parede. 

RESPOSTA: PENDENTE 

28/08/20 Atendimento presencial 
Alongamento passivo. 
Relaxamento e massagem. 
Caminhada e andando sobre texturas. 
Objetivo- melhora no condicionamento e no tónus muscular. 
Materiais- corredor de texturas e bolas para massagem. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

  

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: Martina Machado Heneberg 
Data Nascimento:  26/09/2013 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

Data  

07/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

14/08/20 Enviada atividade de teste da plataforma. 
No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho do seu 

nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome próprio, 

desenvolver coordenação motora fina e Visual motora, imaginação e atenção 
sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi necessário utilizar 
como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir. 
RESPOSTA: PENDENTE 

19/08/20 Segue o vídeo da atividade de Psicopedagogia.  
Título: Conhecendo as vogais.  
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e 
canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o 
registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos, conforme comando da música.  
RESPOSTA: PENDENTE 

21/08/20 Envio de atividade: bolhas de sabão 
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Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

O objetivo da mesma é explorar e aprimorar a intensidade e o controle de 
movimento corporal e da respiração, estimular o trabalho coletivo e a curiosidade, 
além da reflexão sobre como se formam as bolinhas de sabão.  

RESPOSTA: PENDENTE 

26/08/20 Vídeo - Refletindo as vogais 
OBJETIVO: Conhecer as vogais; Desenvolver coordenação motora ampla; Estimular 
percepção de lateralidade; Estimular coordenação olho mão. Desenvolver atenção 
compartilhada e sustentada. MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico; fita durex larga; 
Caneta permanente ou canetinha preta. DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade 
confeccionando o recurso com rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou 
canetinha, após a confecção utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) 
para refletir as vogais na parede.  

RESPOSTA: PENDENTE 

28/08/20 Envio de atividade:  o mestre mandou. 
Objetivo – Habilidades sociais e autopercepção. Como fazer? • A brincadeira deve 

ser realizada entre a criança e um adulto; • Separar uma caixa para que ela 

coloque os objetos que buscar dentro da caixa; • Explicar para Martina que irão 

brincar de “O mestre manda”, e que ela colocará as coisas que mais gosta e que 

você pedir dentro da caixa; • Falar “o mestre mandou...” e solicitar as “coisas 

preferidas dela”.  
RESPOSTA: PENDENTE 

  

Objetivo Em avaliação. 
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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 08/12- 2020   - Fundo Municipal de Assistência Social 

UNIDADE AMA LITORAL SC 

RESPONSÁVEL LINO CARLOS FRANZOI 

ASSUNTO PRESTAÇÃO DE CONTAS – 08 PARCELA DE 12 

RELATÓRIO Nº 01-30-09-2020 

  

 

Recebemos, na data de 29 de setembro de 2020, documentação a título de prestação de contas da 

entidade supracitada, dando origem ao Processo 08/12-2020, referente à 8ª parcela do Aditivo do 

Termo de Colaboração  FMAS nº 001/2018 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: 03/09/2020 

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. 
 

 

                          

 

                                                                                                                            30/09/2020  

                                                         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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