
  ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
 

  

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  

PROCESSO Nº:   
06/12 - 2020 

RELATÓRIO:  

01/29/07/2020 

 

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  
  
TC 013/2019 + ADITIVO 

 

FUNDO REPASSADOR Nº  
 

FMDCA  
 

VALOR DA PARCELA   

 
          R$  31.481,67  
    +   R$  15.885,76 

TOTAL  R$  47.367,43 

PARCELA  
Nº  

06 

REPASSE EM:  

 
03/07/2020 

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
G3322306260031331 
23/07/2020 07:05:17

Cliente - Conta atual

Agência 5271-X
Conta corrente 5289-2   SUB SOC AMA L FMDCA PMBC
Período do
extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.
balancete

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

16/06/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C

03/07/2020 1489 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.489.000.190.140 31.481,67 C

03/07 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV

03/07/2020 1489 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.489.000.190.140 15.885,76 C

03/07 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV

03/07/2020 5271 99015 120 Transferido para Poupan?a 550.132.510.027.725 1.877,86 D

03/07 0132 510027725-0 MARIANA FARINA

03/07/2020 5271 99015 470 Transfer?ncia enviada 550.305.000.079.318 3.117,21 D

03/07 0305 79318-3 MONIQUE FERNAN

03/07/2020 5271 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.272.000.019.680 1.932,67 D

03/07 3272 19680-0 LARA K SOARES

03/07/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 70.301 2.661,01 D

136 1757 05747723910 TAMYRIS MEES ESPI

03/07/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 70.302 3.092,10 D

756 3069 08676915903 RAFAELA COSTA JOS

03/07/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 70.303 3.914,71 D

341 8490 54342074915 CATIA CRISTIANE P

03/07/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 70.304 1.950,45 D

104 3523 03973258945 KARINA DE SOUZA

03/07/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 70.305 2.402,90 D

104 3569 08315837974 FRANCIELE SCHAIAN

03/07/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 70.306 3.091,05 D

033 1210 00904555097 MAURICIO DOS SANT

03/07/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 70.307 1.912,07 D

104 3569 86023829953 RUTH MATHIAS ZAGE

03/07/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 821.850.903.885.050 10,45 D

Cobrança referente a 16/06/2020

03/07/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 831.851.200.204.215 10,45 D

Cobrança referente 03/07/2020

03/07/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 831.851.200.204.216 10,45 D

Cobrança referente 03/07/2020

03/07/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 831.851.200.204.217 10,45 D

Cobrança referente 03/07/2020

03/07/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 831.851.200.204.218 10,45 D

Cobrança referente 03/07/2020

03/07/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 831.851.200.204.219 10,45 D

Cobrança referente 03/07/2020

03/07/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 831.851.200.204.220 10,45 D 21.342,25 C

Cobrança referente 03/07/2020

3 / 705



23/07/2020 https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.0

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.0 2/3

06/07/2020 0000 14175 976 TED-Cr?dito em Conta 35.774.629 2.661,01 C

136 1757 5747723910 TAMYRIS MEES E

06/07/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 70.601 1.771,38 D

136 1757 05747723910 TAMYRIS MEES ESPI

06/07/2020 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os 891.881.000.065.029 84,00 D

Cobrança referente 06/07/2020

06/07/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 891.881.100.100.321 10,45 D 22.137,43 C

Cobrança referente 06/07/2020

07/07/2020 0000 13105 375 Impostos 70.701 3.867,14 D

GPS - CODIGO DE BARRAS

07/07/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 70.702 1.326,00 D

UNICRED UNIAO

07/07/2020 0000 13105 375 Impostos 70.703 3.764,07 D

FGTS ARRECADACAO GRF

07/07/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 70.704 438,56 D 12.741,66 C

B C COMERCIO EMBALAGENS EIRELI

08/07/2020 0000 13105 375 Impostos 70.801 68,21 D 12.673,45 C

RFB- DARF PRETO CALCULADO

09/07/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 70.901 3.393,81 D

237 0139 01442221089 TANISE REJANE GOM

09/07/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 831.911.200.310.691 10,45 D 9.269,19 C

Cobrança referente 09/07/2020

10/07/2020 5271 99015 870 Transfer?ncia recebida 555.271.000.340.494 178,05 C 9.447,24 C

10/07 5271 340494-3 AMA LITORAL SC

16/07/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 71.601 801,70 D

033 4287 082858903000172 PRAIANA COMER

16/07/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 831.981.200.443.825 10,45 D 8.635,09 C

Cobrança referente 16/07/2020

17/07/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 71.701 249,85 D 8.385,24 C

FESTA BR COM E EMB LTDA ME

21/07/2020 5271 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.489.000.006.399 2.590,26 D 5.794,98 C

21/07 1489 6399-1 LABORATORIO DE

22/07/2020 5271 99015 870 Transfer?ncia recebida 555.271.000.340.494 10,45 C

22/07 5271 340494-3 AMA LITORAL SC

22/07/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.201 2.389,83 D

341 6615 006019530000168 FERNANDO JESS

22/07/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.202 1.404,60 D

033 4287 082858903000172 PRAIANA COMER

22/07/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 832.041.100.506.060 10,45 D

Cobrança referente 22/07/2020

22/07/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 832.041.100.506.061 10,45 D 1.990,10 C

Cobrança referente 22/07/2020

23/07/2020 5271 05271 870 Transfer?ncia recebida 555.271.000.340.494 20,90 C

23/07 5271 340494-3 AMA LITORAL SC

23/07/2020 5271 05271 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.301 2.011,00 D

237 7223 002486117000152 IDALECIO EDUA

23/07/2020 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

Saldo 0,00 C
Juros 0,00 
Data de Debito de Juros 31/07/2020
IOF 0,00 
Data de Debito de IOF 03/08/2020
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------------------------------------------------ 
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Transação efetuada com sucesso por: JC106572 EDUARDO E FROTA.
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DECLARAÇÃO 
 

 

 

 

 

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R$ 31.481,67 
 (Trinta e um mil quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta e sete 

centavos) relativo à parcela Nº 06/2020 do Termo de Colaboração FMDCA nº 

013/2019, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente 

aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destina, tendo sido escriturado 

nos registros contábeis da AMA LITORAL-SC, permanecendo a disposição 

dos órgãos de fiscalização e auditoria para os exames que se fizeram 

necessários. 

Outrossim, declaro ainda que a documentação comprobatória da realização 

das despesas não foi utilizada em outro convênio/ acordo/ajuste. 

                              E, para que produza os devidos efeitos passo a presente 

declaração aos 23 de Julho 2020. 
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DECLARAÇÃO 
 

 

 

 

 

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R$ 15.885,76 
 (Quinze mil oitocentos e oitenta e cinco reais e setenta e seis centavos) 

relativo à parcela Nº 01/2020 do Termo de Aditivo de Colaboração FMDCA nº 

013/2019, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente 

aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destina, tendo sido escriturado 

nos registros contábeis da AMA LITORAL-SC, permanecendo a disposição 

dos órgãos de fiscalização e auditoria para os exames que se fizeram 

necessários. 

Outrossim, declaro ainda que a documentação comprobatória da realização 

das despesas não foi utilizada em outro convênio/ acordo/ajuste. 

                              E, para que produza os devidos efeitos passo a presente 

declaração aos 23 de Julho de 2020. 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:53:13 do dia 18/02/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/08/2020.
Código de controle da certidão: E5F0.F672.0D8B.6646
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Nome (razão social): AM A LITORAL SC
CNPJ/CPF: 08.825.233/ 0001-35
(Solicitante sem inscrição no Cadast ro de Contribuintes do ICM S/ SC)

Esta cert idão 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 cert if icado
que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima ident if icado, relat ivas aos t ributos,
dívida at iva e demais débitos administ rados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: Lei nº 3938/ 66, Art . 154
Número da certidão: 200140079914430
Data de emissão: 06/ 07/ 2020 16:27:26
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158,

modificado pelo artigo 18 da Lei n

15.510/11.):

04/ 09/ 2020

A autent icidade desta cert idão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet , no endereço:
ht tp:/ / www.sef.sc.gov.br

ESTADO DESANTA CATARINA
SECRETARIA DEESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DEDÉBITOSESTADUAIS

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 06/07/2020 16:27:26
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N° 144124/2020

Requerente:

Data: 06/07/2020

Código:AMA LITORAL SC 144780

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU
Secretaria da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITO MUNICIPAL

Nome:

Endereço:

Municipio:

CNPJ/CPF: UF:

CEP:

Identificação do Contribuinte

Código: 144780

SC

88330-452

AMA LITORAL SC

RUA 2080, 51 - // - CENTRO

BALNEARIO CAMBORIU

08.825.233/0001-35

Finalidade da Certidão

Finalidade:

Fins Próprios

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

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

BALNEARIO CAMBORIU, 6 de julho de 2020.

Esta certidão terá Validade pelo período de 90 dias

Código de Controle da Certidão: 2020144124

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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06/07/2020 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:02/07/2020 a 31/07/2020 

Certificação Número: 2020070202521235103915

Informação obtida em 06/07/2020 16:36:45

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: 15465266/2020

Expedição: 06/07/2020, às 16:34:35

Validade: 01/01/2021 - 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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ESTADO DE SANTA CATARINA 

 
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE – CMDCA 
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE – FMDCA 

 
 
 

 

 

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 Nº 62, DE 27 DE MAIO DE 2015 
 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

 

ENTIDADE: AMA LITORAL SC 

PERÍODO: 01/06/2020 a 30/06/2020 

 
1. RESUMO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA INSTITUIÇÃO, 

DURANTE O PERÍODO, NO ÂMBITO DO PROJETO: 
 

O presente projeto objetiva-se em garantir os direitos das crianças e adolescentes com 

Transtorno do Espectro Autista - TEA, normatizado na Lei nº 12.764, de 27 de 

dezembro de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa 

com Transtorno do Espectro Autista. Pretende-se neste projeto realizar intervenções 

interdisciplinares de crianças e adolescentes com autismo com profissionais da saúde, 

educação e assistência social trabalhando a possibilidade de autonomia dos sujeitos 

autistas.  

Através deste projeto serão realizadas intervenções interdisciplinares para (94)  

noventa e quatro crianças e adolescentes com TEA de Balneário Camboriú. Dentre 

estas intervenções está o atendimento individualizado com profissionais das áreas de 

fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, pedagogia, musicoterapia, educação 

física, além do acompanhamento psicossocial, grupos de pais e projetos específicos 

envolvendo todas as áreas, clínicos externos com a participação da família e 

profissionais, encaminhamentos e acompanhamentos destas pessoas no mercado de 

trabalho e garantia de direitos.  
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ESTADO DE SANTA CATARINA 

 
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE – CMDCA 
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE – FMDCA 

 
 
 

2. OBJETIVO GERAL DO PROJETO E OBJETO DO CONVÊNIO: 
 

OBJETIVO GERAL DO PROJETO OBJETO DO CONVÊNIO  

Realizar atendimento interdisciplinar para o 
tratamento de 94 crianças e adolescentes com 
transtorno do espectro autista – TEA a fim de 
minimizar as dificuldades e desenvolver as 
potencialidades destas pessoas contribuindo para 
uma melhor qualidade de vida e de suas famílias. 

 
Atendimento interdisciplinar para pessoas com 
transtorno do espectro autista – TEA na AMA 
Litoral SC 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
3. METAS/OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
 

Meta/Objetivo específico 01:  

Etapa/Atividade prevista 
Nº de 

atendimentos 
previstos 

Nº de 
atendimentos 

realizados 

Dados 
qualitativos 
alcançados 

Dificulda
des 

encontra
das 

Oferecer e continuar o 

tratamento das 94 

pessoas com transtorno 

do espectro do autismo 

nas áreas da saúde, 

educação e assistência 

social;  

 

Fonoaudiologia 314 
Psicologia 369 

Fisioterapia 180 
Terapia 

Ocupacional 156 
 
 
 

Fonoaudiologia:436 
Psicologia: 622 

Fisioterapia: 268 
Terapia 

Ocupacional: 289 
 
 

Adesão ao 
tratamento/terapi
as e orientações 
familiares com 
grande 
comprometiment
o da família; 
Melhora nos 
aspectos globais 
das crianças e 
adolescentes 
atendidos, tais 
como: 
autonomia, fala, 
desenvolvimento 
como um todo.  

Manter 
a 
frequênc
ia em 
100%; 
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Meta/Objetivo específico 02:  

Etapa/Atividade 
prevista 

Nº de 
atendiment
os previstos 

Nº de 
atendimentos 

realizados 

Dados qualitativos 
alcançados 

Dificuldades 
encontradas 

Proporcionar orientação e 

acompanhamento aos pais 

e/ou responsáveis da 

pessoa com TEA visando 

sua participação ativa no 

processo educacional e a 

inclusão escola-família-

comunidade. 

 

03 416 Maior participação 
da família nos 
processos de 
tratamento e busca 
pela melhoria da 
qualidade de vida de 
seus filhos; 
A família está 
buscando mais 
garantir seus direitos 
sociais, bem como 
acesso a escola e 
demais atividades. 

Horários 
compatíveis ao do 
trabalho para 
acompanharem os 
filhos nos clínicos 
externos com os 
profissionais; 

 
 

Meta/Objetivo específico 03:  

Etapa/Atividade 
prevista 

Nº de 
atendiment
os previstos 

Nº de 
atendimentos 

realizados 

Dados qualitativos 
alcançados 

Dificuldades 
encontradas 

Realizar diagnóstico de 

crianças e adolescentes 

com suspeita do TEA; 

 

02 04 
 

 

Através das 
avaliações 

realizadas foi 
possível dar 

encaminhamento 
adequado de acordo 
com a necessidade 
da criança avaliada. 

As crianças e 
adolescentes avaliados 
ficarão na lista de espera 
para atendimento. 

 
 

Meta/Objetivo específico 04:  

Etapa/Atividade 
prevista 

Nº de 
atendiment
os previstos 

Nº de 
atendimentos 

realizados 

Dados qualitativos 
alcançados 

Dificuldades 
encontradas 

Realizar atendimento 

interdisciplinar; 

1045 2038 Diminuir as 
dificuldades das 
pessoas com TEA 
atendidas garantindo 
seus direitos. 

Manter a frequência para 
não interromper o 
tratamento. 
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Meta/Objetivo específico 06:  

Etapa/Atividade 
prevista 

Nº de 
atendiment
os previstos 

Nº de 
atendimentos 

realizados 

Dados qualitativos 
alcançados 

Dificuldades 
encontradas 

Oferecer suporte as escolas 

que atendem as crianças e 

adolescentes com TEA; 

02 ----------- 
 

Melhorar o 
desempenho 
escolar,  e capacitar 
os professores que 
atendem estas 
crianças por meio de 
orientações e sua 
participação em 
atendimentos na 
Associação e nas 
próprias escolas. 

Falta de conhecimento e 
capacitação dos 
professores sobre o 
autismo e dificuldade de 
lidar com o 
comportamento das 
pessoas com TEA. 

 
 

Meta/Objetivo específico 07:  

Etapa/Atividade 
prevista 

Nº de 
atendiment
os previstos 

Nº de 
atendimentos 

realizados 

Dados qualitativos 
alcançados 

Dificuldades 
encontradas 

Realizar palestras, 

seminários, cursos e 

informativos nas escolas e 

comunidade sobre o TEA;   

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

Proporcionar 
conhecimento sobre 
autismo e oferecer 
alternativas junto as 
escolas e a família a 
fim de atingir os 
objetivos propostos 
em conjunto. 

|Falta de interesse por 
parte de alguns 
profissionais em 
desenvolver atividades 
direcionadas as pessoas 
com TEA. 

 

Meta/Objetivo específico 08:  

Etapa/Atividade 
prevista 

Nº de 
atendiment
os previstos 

Nº de 
atendimentos 

realizados 

Dados qualitativos 
alcançados 

Dificuldades 
encontradas 

Realizar visitas domiciliares 

para acompanhar as pessoas 

atendidas com TEA e suas 

famílias; 

20 02 Mais adesão ao 
tratamento, 
diminuiu  os índices 
de faltas e possível 
realizar 
acompanhamentos e 
encaminhamentos 
de acordo com a 

Horários de algumas 
visitas não condizem aos 
horários do transporte 
disponível. 
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necessidade de cada 
família. 

 
Meta/Objetivo específico 09: inserir o terceiro objetivo específico/meta, conforme conta no Plano de 
Trabalho aprovado pelo CMDCA 

Etapa/Atividade 
prevista 

Nº de 
atendiment
os previstos 

Nº de 
atendimentos 

realizados 

Dados qualitativos 
alcançados 

Dificuldades 
encontradas 

Manter o CMDCA 

informado do trabalho 

desenvolvido e prestação de 

contas. 

01 01 Transparência na 
aplicação dos 
recursos e do 
trabalho 
desenvolvido. 
Através do convênio 
é possível 
desenvolver este 
trabalho com as 
pessoas com TEA. 

Ampliar o número de 
pessoas com TEA pela 
Associação devido falta 
de recurso para um 
espaço físico maior e 
número de profissionais.   

 
 
 
 
4. PÚBLICO ATENDIDO: 

 
  

C
ri

an
ça

s 

A
do

le
sc

en
te

 

Jo
ve

ns
 

A
du

lto
s 

Fa
m

íli
as

 

T
O

T
A

L
 

Número de atendidos pelo projeto 

(nº de matriculados em cursos, oficinas, em outros 

atendimentos e outras atividades regulares/fixas 

desenvolvidas pelo projeto) 

Previsto 
74 09 09 03 95 190 

Realizado 
74 09 09 03 95 190 

Número de atendidos indiretos (Outras pessoas 

atendidas pela instituição, que não necessariamente sejam 

atendidas pelo projeto, por exemplo: famílias, 

professores, pessoas da comunidade ou outros 

beneficiados indiretamente pelas atividades 

permanentes/fixas desenvolvidas pela instituição) 

Previsto 

    215 215 

Realizado 

    220 220 

Número total de atendidos  
(Soma das colunas 1 e 2) 
(Total de atendidos pelo projeto e pela instituição) 

Previsto 
74 10 09 03 310 415 

Realizado 
74 09 09 03 315 410 

Número total de atendimentos 

(Soma dos números de atendimentos realizados a cada 

pessoa atendida pelo projeto) 

Previsto 
     95 

Realizado 
     95 
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5. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS: 
 
 
 
6. CÓPIA DO BALANCETE FINANCEIRO: 

 
Observação: Anexar ao relatório planilha de prestação de contas financeira detalhada.  
 

 
 

Balneário Camboriú, 30 de junho de 2020. 
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Balneário Camboriú, 30 de junho de 2020. 
 
 
 

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS 
 

JUNHO 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 junho do presente ano, decidiu com base nos decretos, 

retornar as atividades presenciais com as pessoas com Transtorno do Espectro Autista na AMA 

Litoral, seguindo as recomendações da saúde, bem como todos os cuidados necessários e uso dos 

EPIs, como forma de prevenção e cuidado de todos.  

 Ressalta-se que estamos realizando como forma de dar continuidade ao tratamento de 

acordo com cada caso os atendimentos presenciais quinzenais com os usuários, uma vez na 

semana, sendo que no intervalo são encaminhadas atividades para realizar em casa, bem como 

atendimento por meio remotos para aquelas famílias que optaram ainda por se resguardarem 

quanto ao isolamento devido a pandemia, e também atendimento este destinado aos pacientes que 

não fazem ainda o uso correto e seguro da máscara, cujo as justificativas/declarações por escrito de 

seus responsáveis constam anexas a este relatório.  

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

encaminhado atividades para casa 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, o uso da máscara obrigatório, a limpeza e cuidados com 

os calçados, álcool gel, e todos os cuidados que envolvem 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;  

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

compartilhados;  

 O lanche está sendo realizado nas salas de forma individual (a fim de evitar 

aglomeração de pessoas); 

 Orientamos as famílias para que os talheres utilizados no momento do lanche sejam 

enviados de casa, a fim de evitar o contato e compartilhamento dos mesmos;   

  Higienização do ambiente das salas em cada atendimento realizado; 

 Higienização das maçanetas das portas da instituição regularmente; 

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

as crianças e adolescentes atendidos: uso de máscaras, avental, luvas, toca, entre 

outros. 

 

Ressalta-se que todos os cuidados são necessários a fim de preservar a saúde e a vida de 

todos, respeitando o decreto municipal, estadual e federal.  

 Diante dos cuidados necessários que a instituição está tomando nesse momento de 

enfrentamento do COVID 19, salientamos que possuem famílias que estão apoiando tais ações, 

incentivando as crianças e adolescentes atendidos em seguir as recomendações bem como estão 

sendo trabalhadas em casa. Salienta-se que há famílias que mantém uma certa resistência, insistindo 

em querer que realize a atividade com os filhos sem os equipamentos necessários.  

Reforçamos ainda que devido a Pandemia do COVID – 19 e a todas as precauções e 

medidas que estão sendo tomadas para a prevenção contra a proliferação do vírus, atividades e 

metas como: Visita e Atendimento Domiciliar (somente realizada em casos de extrema urgência e 

atenção), Palestras, seminários e cursos nas escolas e comunidade sobre TEA e o Suporte as 
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escolas; não estão sendo realizadas por reunirem Grupos de mais indivíduos em um mesmo local, 

colocando em risco assim a saúde de todos os envolvidos. Desta forma as metas estipuladas 

mensalmente não se efetivam  por falta de viabilidade conforme decretos 

municipais/estaduais/federais para a não realização de eventos/atividades onde haja acumulo de 

pessoas, afim de evitar a contaminação de nossos atendidos e profissionais em exercício. 

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.   Salienta-se que caso o Conselho de direitos e ou órgãos públicos se 

opor e/ou for contra diante de tal atitude da instituição nesse momento, estamos á disposição para 

esclarecimentos.  

 

 

Sem mais para o momento, 
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                                                                                                                         METAS AMA LITORAL/SC – CMDCA  

2020 

 

METAS DE ATENDIMENTO CLÍNICO/ESPECIALIDADES INDIVIDUALMENTE 
 

Meta: 3300 anual 

atendimentos de 

Psicologia 

 

 Total de Atendimentos Psicologia Realizados: JUNHO/2020 - PRESENCIAIS: 404 

 Total de Atendimentos Psicologia Realizados: JUNHO/2020 - REMOTO: 218 

 

 

PSICOLOGIA 

  JAN    FEV MAR ABR MAI   JUN JUL  AGO    SET   OUT    NOV    DEZ 

------- 331 236 409 

 

415 622 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

Meta: 3300 anual 

atendimentos de 

Fonoaudiologia 

 

 Total de Atendimentos Fonoaudiologia Realizados: JUNHO/2020 - PRESENCIAIS: 352 

 Total de Atendimentos Fonoaudiologia Realizados: JUNHO/2020 - REMOTO: 84 

 

 FONOAUDIOLO 

        GIA 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

------ 322 228 397 388 436 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

Meta: 1500 anual 

atendimentos de 

Fisioterapia 

 

 Total de Atendimentos Fisioterapia Realizados: JUNHO/2020 - PRESENCIAIS: 172 

 Total de Atendimentos Fisioterapia Realizados: JUNHO/2020 - REMOTO: 96 

 

 

FISIOTERAPIA 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

------- 163 106 215 

 

220 268 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
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Meta: 1500 anual 

atendimentos de 

Terapia 

Ocupacional 

 

 

 Total de Atendimentos Terapia Ocupacional Realizados: JUNHO/2020 - PRESENCIAIS: 179 

 Total de Atendimentos Terapia Ocupacional Realizados: JUNHO/2020 - REMOTO: 110 

 

 

TERAPIA 

OCUPACIONAL 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

------- 130 123 219 205 289 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
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ATENDIMENTOS/ORIENTAÇÕES/ACOMPANHAMENTOS  

JUNHO/2020 

No mês de JUNHO 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 e atendimento presenciais, estudo de casos, a realização 

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

assuntos que são importantes a fim de manter a qualidade dos serviços prestados 

e não afetar de forma drástica em função da paralização dos atendimentos 

presenciais anteriormente devido a  quarentena; 

   68 - 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;  

 268 – atendimento aos usuários e aos pais/responsáveis através do envio de 

atividades quinzenais aos pacientes que optaram pelo atendimento presencial 

realizado a cada quinze dias, e nesse intervalo eram desenvolvidas e enviadas para 

casa de forma impressa atividades para dar continuidade ao tratamento de nossos 

atendidos; 

 05 – 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; 

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

requisição de receita e laudos médicos para usuários em atendimento com a 
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médica institucional, aquisição de receitas e laudo médico a se realizar nos dias 

10 e 24 de junho de 2020; 

 04 – agendamento de avaliação/reavaliação e devolutivas com equipe clínica 

especializada aos usuários que aguardam na fila de espera; 

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

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

 13 – atendimento psicoterápico individualizado online e presencial. 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMA Litoral-SC 

JUNHO/2020 
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Reunião em Equipe – 03 de junho de 2020 

Relatórios mensais 

Ficou decidido em reunião que todos os terapeutas devem registrar os 
atendimentos e as atividades enviadas para casa.  

Os pais que avisaram da impossibilidade de comparecer nas terapias por não 
conseguir usar a máscara e/ou optar por manter a quarentena, devem receber 
atividades via celular, sendo que as mesmas também serão registradas em relatório 
(uma atividade por semana).  

Fica decidido que as famílias que não justificarem as faltas não receberão 
atividade na semana em que o usuário deveria estar em atendimento, mas a mesma 
deve ser enviada para casa na semana seguinte.  

 

Terapeutas responsáveis 

Foi realizado a nova tabela de responsáveis, sendo que cada terapeuta ficou 
encarregado por 8 usuários.  

Fica decidido que os terapeutas devem criar uma pasta no onedrive da 
instituição contendo as avaliações do novo usuário e o prontuário de registros, 
montando também todos os dados necessários, como por exemplo, nome completo, 
data de nascimento, data de entrada na instituição e início dos atendimentos.  

 

Atividades para o feriado 

Os usuários que fariam atendimento na data que corresponde ao feriado, 
devem receber atividades via WhatsApp, para suprir a falta da terapia nesta data.  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470 , Bairro Estados 
Balneário Camboriú / SC 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Reunião em Equipe – 10 de junho de 2020 

 

Nesta Quarta-Feira, 10 de junho de 2020, foi realizada reunião da equipe AMA 
Litoral de Balneário Camboriú-SC, onde foi sugerido algumas pautas para discussão 
pelos profissionais, trazendo para mesa algumas situações observadas, para um 
melhor andamento e desenvolvimento das atividades, a seguir vamos destacar os 
principais pontos levantados: 

 Observou-se que estavam ocorrendo problemas na comunicação entre alguns 
membros da equipe, comportamentos inadequados e respostas impróprias, 
decidiu-se que a equipe deve tomar mais cuidado com esta questão 
principalmente na frente de colegas e usuários. 

 Procurar tomar mais cuidado quanto a aglomeração durante as trocas, sendo 
sugeridas adequações como levar os usuários de bom comportamento para 
fazer a higienização das mãos alguns minutos antes. 

 Fazer uso do banheiro interno quando o atendimento for na parte interna e 
quando possível levar o usuário até o próximo atendimento. 

 Com o retorno dos lanches o profissional que estiver com o usuário deve fazer 
o lanche na sua própria sala de atendimento durante sua terapia, evitando 
assim a aglomeração. 

 Os profissionais devem adotar novas estratégias para que se tenha uma 
resposta das atividades enviadas, colocando um prazo de 10 dias para 
devolução das mesmas, mantendo o contato com os responsáveis sobre a 
importância da resposta em formato digital ou impresso quando for o caso. 

 Conversado a respeito do usuário Fernando Sprot, quanto a sua incapacidade 
de aceitar o uso da máscara. 

 Ficou definido que sempre à primeira quarta de cada mês será reservada a 
avaliações de usuários, no máximo 4 avaliações. 

Esses foram os principais pontos levantados nesta reunião, lembrando que 
segue aberto para sugestões de novas pautas a serem tratadas na reunião da 
próxima semana no arquivo do OneDrive (Pautas das reuniões).                     

10-06-2020. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470 , Bairro Estados 
Balneário Camboriú / SC 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 Reunião em Equipe – 17 de junho de 2020 

 

 

Nesta Quarta-Feira, 17 de junho de 2020, foi realizada reunião da equipe 
AMA Litoral de Balneário Camboriú-SC, onde foi sugerido algumas pautas para 
discussão pelos profissionais, trazendo para mesa algumas situações 
observadas, para um melhor andamento e desenvolvimento das atividades, a 
seguir vamos destacar os principais pontos levantados: 

 Repassadas orientações sobre os atendimentos online, como: No 
relatório mensal é necessário colocar o atendimento presencial e as 
atividades enviadas para casa (breve relato do objetivo e proposta de 
atividade enviada); Descrever no relatório de mensagem todos os 
contatos que forem realizados com a família e a criança (Contatos por 
whats, atividades enviadas para casa, vídeos enviados por whats, 
atendimentos online); 

Reunião com a Cátia:  

 Foi realizada uma lei para que as pessoas com autismo não precisam 
fazer o uso da máscara, porém a coordenação ainda irá exigir que as 
crianças frequentem a instituição utilizando máscara, pensando na 
proteção das crianças e na capacidade das mesmas de aprenderem a 
fazer o uso; Trabalhar com os pais sobre a capacidade de seus filhos 
utilizarem as máscaras, sendo persistentes e firmes. 

 5 pacientes não estavam realizando o uso de máscara, porém 2 irão 
retornar na próxima semana pois já estão permanecendo com a máscara; 

 Realizar o lanche das crianças que ficam mais que 2 horas na instituição, 
sempre as 09:30 e as 15:00. (alguns casos como Ênio, realizar o lanche 
mesmo que fique menos tempo) 

 Atividades para casa, cobrar as famílias, fazer um levantamento sobre as 
famílias que estão dando retorno ou não, para que a coordenação entre 
em contato; 

 Demonstrar segurança e conversar com as famílias que não estão vindo 
para atendimento presencial, diante todos os cuidados que a instituição 
está tomando em relação ao COVID-19, estimulando e os deixando 
seguros para que retornem aos atendimentos; 

 Na próxima semana (terça-feira) a equipe da AMA de Itapema virá até a 
AMA de Balneário para acompanhar os atendimentos, cada profissional 
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irá passar por atendimentos de sua área. Momento de trocas 
profissionais; 

 Conversa sobre o pai do Leonardo que veio a instituição conversar sobre 
o filho com a Cátia; 

 Definido que o Psicossocial vai fazer uma lista das famílias que cada 
psicólogo atende; 

 Cada profissional enviar para a Cátia por whats “como está sendo 
trabalhar na instituição” no intuito de ter um retorno sobre o 
trabalho/dificuldades; 

 Fazer um vídeo da chegada das crianças na instituição, com todos os 
cuidados necessários; 

 Atividades para a fundação (Deise, Maristela): Estão realizando vídeos 
explicando a atividade a ser realizada em casa. Esses vídeos serão 
enviados para todos os pacientes. 

 Enviar atividades para casa para os pacientes novos, porém não de todos 
os profissionais, definir quais vão mandar e intercalar as atividades entre 
as áreas; 

 Quando olhar o celular da AMA, mandar os vídeos enviados pela família 
para o celular pessoal, no intuito de desocupar o celular para outro 
profissional utilizar. Lembrar da ética profissional, não manter o vídeo no 
celular, avaliar e logo apagar; 

 18 de junho – Dia do orgulho Autista; 
 Drive thru junino da AMA – Conversa sobre fazer comidas de festa junina 

para ser vendido em frente a AMA - primeira semana de julho. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470 , Bairro Estados 
Balneário Camboriú / SC 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Reunião em Equipe – 24 de junho de 2020 

Nesta quarta-feira, dia 24 de junho de 2020, foi realizada reunião de equipe 
AMA Litoral Unidade de Balneário Camboriú/SC, onde foi sugerido algumas pautas 
para discussão dos profissionais, a seguir vamos destacar os principais pontos 
levantados:   

 Tamyres questionou sobre a avaliação de Ane Carolina (irmã do Pedro 
Henrique), se ela será avaliada.  e ela vai vir para avaliação na próxima quarta-
feira, dia: 1/07/2020. 

 

 A primeira pauta foi sobre estarmos mantendo contato com as famílias que 
decidiram manter a quarentena. Foi decidido estarmos mais próximos destas 
famílias, enviarmos mensagens fazendo orientações como por ex: material do 
uso das máscaras; vídeos sobre as brincadeiras. Quando a família não enviar 
o retorno, continuar cobrando pois eles ganham falta. Paciente Kalleb não virá 
mais para os atendimentos, ele veio apenas para a avaliação e a família 
decidiu não trazer mais ele, pois “ele não gostou dos profissionais” (SIC). Foi 
realizado um levantamento de conferencia de pacientes que estão vindo aos 
atendimentos e sendo liberados por conta de não fazer o uso correto da 
máscara. Cátia ressaltou a importância desta conferencia, pois precisa enviar 
o relatório para a prefeitura.  

 

 Organização das atividades: Cabeçalho (nome do paciente, nome do 
profissional, data de envio e data de prazo que tem que enviar o retorno, logo 
da AMA, assinatura do responsável...).  

 A segunda pauta foi sobre a chegada dos pacientes na Instituição: Fran enviou 
mensagem ontem para as famílias avisando para os pais não entrarem nas 
dependências  da Instituição. Continuar mantendo os cuidados de 
higienização: higienizar os sapatos, limpar as mãos e passar álcool em gel nas 
mãos. Observar a saúde geral dos pacientes, se estão vindo com sintomas de 
resfriado: coriza, tosse, espirro... Caso apresentem algum destes sintomas, 
não irão receber atendimentos.  

 Em seguida, foi falado sobre iniciarmos a organização dos estudos de caso: 
observar os seguintes pacientes:  
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 - Enio Costa Nappe (este paciente tem Síndrome de Down de Mosaico? Precisa 
investigar!!). Regina (Assistente Social) irá entrar em contato com a Instituição 
Amor pra Down afim de investigar quais exames precisa realizar.  
 

- Fábio Molinari: Verificar se este paciente realmente tem TEA. Tem 3 laudos: TEA, 
TOD e Distúrbio de Linguagem (o que já foi descartado).  O mesmo faz uso de 4 
medicações fortes (conversar com o Dr. Luiz sobre isto). Equipe não observou 
nenhuma característica de TEA, porém precisa ser bem avaliado: devido ao 
contexto familiar e pelo fato de fazer uso de medicamentos fortes, o que pode 
estar mascarando no seu comportamento.  

 Foi sugerido de enviarmos (impresso) para as novas famílias um texto de 
acolhimento e em anexo um quadro de organização da rotina diária. E em 
relação aos pacientes que já estão levando atividades para casa, foi sugerido 
que os profissionais conversem entre si e de acordo com cada caso vejam a 
necessidade de fazer atividades em conjunto (por ex: Fono e Fisio) para melhor 
organização da família. 
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AGENDA DR. LUIS FERNANDO 
(Médico Psiquiatra) 

 
DATA: 10/06/2020 

 

CONSULTAS 

                                                     

                  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 8h15 – João Batista Bronzatti 
 09h00 – Joyce Manuela Pereira dos Santos 
 09h45 – Philip de Oliveira Correa 
 10h30 – Martina Machado Reneberg 
 11h15 – Jean Fernando de Oliveira Junior 

128 / 705



129 / 705



                                            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: 24/06/2020 

 

CONSULTAS 

                                                     

                  

RENOVAÇÃO DE RECEITAS 

 Max Jandt Vicente – Respiridona 3mg; 
 Leonardo Assunção Martins – Respiridona 2 mg; 
 Adriel Goulart – espiridona 1 mg/ml (líquido) 

 
 

 

 
 
 

 

 

 8h15 – Fernando Gabriel Sprote 
 09h00 – Daniel N. Gonçalves 
 09h45 – Philip de Oliveira Correa 
 10h30 – Mathias Becker Niechel 
 11h15 – Benjamim Tobias da Costa 
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ATENDIMENTO INDIVIDUAL 

CADASTRO NOVOS USUÁRIOS – FILA DE ESPERA INSTITUCIONAL 

 

 JUNHO/2020 
 
 Usuário: MANOEL ESPINDOLA NETO 

Data Nascimento: 26/03/2016 

Nome da mãe: SULAMITA CARMELA DUTRA 

Data do cadastro na instituição: 01/06/2020 

_______________________________________________________________________________________________ 

 Usuário: LEANDRO CARLOS DA LUZ 

Data Nascimento: 22/05/2010 

Nome da mãe: ACÁCIA MASSARUTI 

Data do cadastro na instituição: 08/06/2020 

_______________________________________________________________________________________________ 

 Usuário: ELOISE GABRIELA FERREIRA DOS SANTOS 

Data Nascimento: 17/08/2017 

Nome da mãe: LEILA MARIA DA COSTA FERREIRA 

Data do cadastro na instituição: 15/06/2020 

_______________________________________________________________________________________________ 

 Usuário: JULIA SAMPAIO LENCINA  
Data Nascimento: 17/10/2017 

Nome da mãe: MAHARA SAMPAIO DE ALMEIDA 

Data do cadastro na instituição: 16/06/2020 

_______________________________________________________________________________________________ 

 Usuário: ANTÔNIO CARLOS BAHR 

Data Nascimento: 14/01/2009 

Nome da mãe: DAIANE BAHR SILVEIRA 

Data do cadastro na instituição: 16/06/2020 

_______________________________________________________________________________________________ 

 Usuário: GABRIEL LUIZ BAHR SILVEIRA 

Data Nascimento: 07/09/2017 

Nome da mãe: DAIANE BAHR SILVEIRA 

Data do cadastro na instituição: 16/06/2020 

134 / 705



                                            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 

 

 

 

 
 Usuário: SANTIAGO DOS SANTOS BARBOSA 

Data Nascimento: 20/01/2016 

Nome da mãe: JANAÍNA ALVES DOS SANTOS 

Data do cadastro na instituição: 23/06/2020 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
 Usuário: LEONARDO MOMM MIRANDA 

Data Nascimento: 19/02/2017 

Nome da mãe: DANIELE ELOIZA DA CUNHA M. MIRANDA 

Data do cadastro na instituição: 26/06/2020 
_______________________________________________________________________________________________ 
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ATENDIMENTO FAMILIAR 
 
 

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO/2020 
 
 
De 01/06/2020 à 30/06/2020 
 

 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. 
 

  
 
 

 09/06 
 

 Atendimento com mãe do usuário Emanuel Gonçalves Buzzo: Início do vínculo 
terapêutico. Apresentou sua história familiar bem como os aspectos históricos, gestacionais 
e de desenvolvimento do usuário. Reconhece conduta super protetora da genitora e da avó 
do usuário. Relata ainda que o pai mora em SP e não é muito presente. 
 

 Atendimento com mãe do usuário Luan Henrique Sebold: Paciente genitora do usuário 
apresenta sintomatologia compatível com transtorno depressivo. Não faz acompanhamento 
psicológico fora da instituição.  Realizado acolhimento e reorganização de aspectos da 
inteligência emocional visando remissão do quadro depressivo. 
 

 Atendimento com mãe do usuário Miguel Fernando Ferraz: Realizado acolhimento 
terapêutico inicial. Apresentou sua história familiar bem como os aspectos históricos, 
gestacionais e de desenvolvimento do usuário. Relata dificuldade para desenvolver 
autonomia e coordenação motora no usuário. 
 

 

 

 

 10/06 
 

 Atendimento com mãe do usuário Gabriel Schallenberger de Souza: Atendimento 
familiar com a mãe do usuário Gabriel, Sra. Carla Schallenberger para explorar e conhecer 
o contexto familiar, as relações e os comportamentos do usuário. 
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 15/06 

 
 Atendimento com mãe do usuário Edie Lourenço de Carvalho: Realizado acolhimento 

terapêutico inicial. Apresentou sua história familiar bem como os aspectos históricos, 
gestacionais e de desenvolvimento do usuário. Apresenta sintomatologia compatível com 
transtorno depressivo. Não faz acompanhamento psicológico fora da instituição. 
 

 Atendimento com avó do usuário Jean Fernando de Oliveira Junior: Avó paterna do 
usuário. Realizado acolhimento terapêutico inicial. Apresentou sua história familiar bem 
como os aspectos históricos, gestacionais e de desenvolvimento do usuário. Apresentou 
formação de seu núcleo famíliar composto pelo usuário, genitor (pai do usuário) e ela (avó 
do usuário). Relata grande dificuldade do genitor devido ao alcoolismo. O mesmo vinha 
fazendo acompanhamento no N.A. mas, devido ao isolamento social promovido pela 
quarentena, suspendeu o acompanhamento não realizando nenhum tipo de 
acompanhamento atualmente. A avó relata que o pai é muito próximo do filho e bastante 
comprometido com o seu desenvolvimento e com as rotinas dociliares. Já a genitora do 
usuário é bastante ausente segundo o relato da avó. 
 

 
 16/06 

 
 Atendimento com mãe e padrasto do usuário Bernardo Rey Portnoi: Realizado 

acolhimento terapêutico inicial. Apresentou sua história familiar bem como os aspectos 
históricos, gestacionais e de desenvolvimento do usuário. Relatou dificuldade familiar 
devido ao convívio com a avó materna a qual é super protetora. Trabalhado aspectos 
relacionais dentro da hierarquia familiar visando empoderar a família nos cuidados com o 
usuário. 
 

 Atendimento com mãe do usuário Leonardo Assunção Martins: Apresentou a 
dificuldade do usuário na adaptação ao novo processo de aprendizagem escolar, na 
modalidade online, devido ao covid 19. Relatou que mesmo depois de grandes tentativas 
não obteve sucesso na adaptação das tarefas. Após essas tentativas a escola sugeriu a troca 
para atividades impressas, o que funcionou muito bem. Relatou ainda que o usuário tem 
buscado autonomia para realizar as tarefas sozinho. A genitora também apresentou 
dificuldades familiares devido à um processo de separação.  
 

 

 
 

 17/06 
 

 Atendimento com mãe do usuário Mathias Becker Niechel: Realizado acolhimento 
terapêutico inicial. Apresentou sua história familiar bem como os aspectos históricos, 
gestacionais e de desenvolvimento do usuário. Relata dificuldade familiar devido à 
superproteção da avó que quebra os comandos dados pela genitora ao usuário. Disfunções 
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de ordem sistêmicas familiar atrapalham a organização desse núcleo famíliar. Avó ameaça 
entrar com processo de pedido se guarda por entender que os pais não tem capacidade para 
gerenciar o processo de desenvolvimento do usuário. Realizada orientação famíliar e 
encaminhado para assistência social da instituição. 

 
 
 

 18/06 
 
 Atendimento com mãe da usuária Martinha Machado Reneberg: Em consulta recente 

ao psiquiatra foi definida nova medicação para a usuária que passou a tomar ritalina com 
retirada progressiva do neoleptil. Genitora relata que percebe boa evolução na usuária que 
está se alimentando melhor, apresentando menor quantidade de crises de choro e auto 
agressividade. Também relata evolução da usuária sobre tudo na fala e na compreensão 
durante a pandemia.  
 

 Atendimento com irmã do usuário Pedro Henrique Borges do Amaral: Atendimento 
familiar com a irmã do usuário Pedro Henrique, Srta. Ane Caroline, para acolhimento, 
apoio emocional e orientação de demanda. 

 
 

 Atendimento com mãe do usuário Lorenzo Stein: Ausente. 
 

 
 

 19/06 
 
 Atendimento com mãe da usuária Martinha Machado Reneberg: Em consulta recente 

ao psiquiatra foi definida nova medicação para a usuária que passou a tomar ritalina com 
retirada progressiva do neoleptil. Genitora relata que percebe boa evolução na usuária que 
está se alimentando melhor, apresentando menor quantidade de crises de choro e auto 
agressividade. Também relata evolução da usuária sobre tudo na fala e na compreensão 
durante a pandemia.  
 

 
 

 22/06 
 
 Atendimento com mãe do usuário Fábio Henrique Firmino Molinari: Realizado 

acolhimento terapêutico inicial. Apresentou sua história familiar bem como os aspectos 
históricos, jurídicos do processo de adoção e desenvolvimento do usuário. 
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 23/06 
 
 Atendimento com mãe do usuário Eduardo Valgas da Silva: Ausente. 

 
 Atendimento com mãe do usuário Paulo Henrique Klock Arruda: Ausente. 

 

 
 
 
 24/06 
 

 Atendimento com mãe da usuária Nátaly Mayara Reichardt: Atendimento familiar, 
com a mãe da usuária Nataly, Sra. Geovana referente ao contexto familiar, rotinas, 
comportamentos e desenvolvimento da fase adulta. Realizado ainda, orientação de rotinas 
durante o período de pandemia. 
 
 
 
 
 25/06 

 
 Atendimento com mãe do usuário Pedro Henrique Borges do Amaral: Atendimento 

familiar com a mãe do usuário Pedro Henrique, Sra. Samantha para explorar e conhecer o 
contexto familiar, e os comportamentos do usuário. 
 

 Atendimento com mãe do usuário Eric Benjamin Dombroski da Slilva: Ausente. 
 
 
 
 

 26/06 
 

 Atendimento com mãe do usuário D’Alessandro Dias Minuto: Atendimento familiar 
com a mãe do usuário D'Alessandro, Sra. Tayan para explorar e conhecer o contexto 
familiar, e os comportamentos do usuário. 
 

 
 
  
  

 29/06 
 
 Atendimento com mãe do usuário Gustavo Antônio de Souza Manske: Realizado 

acolhimento terapêutico inicial. Apresentou sua história familiar bem como os aspectos 
históricos, gestacionais e de desenvolvimento do usuário. Relatou também o processo de 
divisão da guarda do usuário já que a mesma separou-se do genitor. Apresentou as 
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dificuldades atuais encontradas pelo usuário no processo de adaptação devido a quarentena 
bem como a adaptação na instituição. 
 

 Atendimento com mãe do usuário Enzo Gabriel da Silva Sena: Ausente. 
 

 
 
 30/06 

 
 Atendimento com mãe do usuário Ênio Costa Napp: Realizado acolhimento terapêutico 

inicial. Apresentou sua história familiar bem como os aspectos históricos, gestacionais e 
de desenvolvimento do usuário. Relatou que a dra. Aline Felício faz acompanhamento do 
usuário desde os 6 meses de idade onde levantou-se a suspeita de uma síndrome genética 
no mesmo. Aos 2 anos foi diagnosticado com autismo onde iniciou os tratamentos 
terapêuticos e medicamentosos em clínica particular. Está atualmente sob investigação para 
transtorno opositor desafiador por ter grande dificuldade com os comandos onde recebe o 
não de seus pais. A genitora afirma ser bem objetiva na comunicação e no desenvolvimento 
de rotinas flexíveis e adaptadas a cada situação diferente. Mantém a rotina apesar das 
dificuldades e aceita a flexibilização com alguma resistência. Relata ainda que genitor e 
genitora mantém uma boa divisão nos cuidados do usuário, não sobrecarregando um ao 
outro. 

 
 
 
AVALIAÇÕES/DEVOLUTIVAS: 
 
 
 03/06  

 
  
  Atendimento com responsáveis pela usuária Aradia Mazia Barreiros de Alexandri; 
 Atendimento com responsáveis pela usuária Liv Agatha Carvalho. 
 
 
 

 10/06  
 

 Atendimento com responsáveis pelo usuário Philip de Oliveira Correa; 
 Atendimento com responsáveis pelo usuário Guilherme Cavalheiro Santos. 
 
 
 
 
 
 

Psicossocial AMA Litoral-SC 

 JUNHO/2020  
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VISITA E ATENDIMENTO DOMICILIAR 

JUNHO 2020 

Através deste instrumento foi possível realizar as visitas domiciliares com o objetivo 
de acompanhar os usuários atendidos, sua rotina, orientar sobre a garantia de direitos e 
auxiliar para que estejam inseridos na sociedade de forma organizada, cumprindo com 
seus deveres e buscando alternativas para a melhoria da qualidade de vida, utilizando 
em todo momento dos cuidados como higienização e distanciamento para realização das 
mesmas. 

 

 
 23/06/2019 –  Família do usuário Mathias Becher Niechel.  

 
 24/06/2020 – Família do usuário Jean Fernando de Oliveira Junior.  
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                 AMA LITORAL SC 
      Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
         Rua São Paulo,n°470,Estados 
                Balneário Camboriú 
                Fone: (047) 3264 – 0244 

    
 

 
 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Anthonio Miguel Leal 
Data Nascimento: 28/06/2017 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

Data  

02/06/2020 Esta realizando atendimento on-line, com supervisão dos terapeutas, pois 
esta com dificuldade no uso da máscara. Em relação à área da 
psicopedagogia esta em processo de avaliação. 

09/06/2020 Esta realizando atendimento on-line, com supervisão dos terapeutas, pois 
esta com dificuldade no uso da máscara. Em relação à área da 
psicopedagogia esta em processo de avaliação. 

16/06/2020 Esta realizando atendimento on-line, com supervisão dos terapeutas, pois 
esta com dificuldade no uso da máscara. Em relação à área da 
psicopedagogia esta em processo de avaliação. 

23/05/2020 Antônio iniciou os atendimentos presenciais na Instituição. Ao entrar na sala 
estava um pouco choroso, pois estava esperando a mãe, mas após dialogo 
com a terapeuta se mostrou participativo e motivado, interagindo com os 
brinquedos e terapeuta. Foi priorizado estabelecer vinculo com o usuário 
utilizando como recurso os carrinhos, o usuário interagiu brincando de 
maneira simbólica. 

30/05/2020 Esta em processo de avaliação. 

Objetivo Geral Avaliar, conhecer o usuário, estabelecer vinculo. 
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                                   AMA 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: Junho/2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

Data  

04/06/2020  Aiken retornou aos atendimentos na data de hoje, nesse encontro foi 
priorizado a interação com o mesmo e construção do vinculo. Foram 
ofertados dois recursos para que o usuário escolhesse entre eles, o jogo 
lego e o livro dos dinossauros, o usuário escolheu o livro conseguindo 
manter o foco de atenção e interagir com a terapeuta, em alguns momentos 
verbalizou palavras mais com dificuldade na pronuncia. 

11/06/2020 Feriado. 

18/06/2020 No dia de hoje, foi realizado com Aiken a atividade de registro utilizando 
como recurso os carrinhos, no primeiro momento realizamos o registro da 
cidade, onde Aiken deveria construir com o lápis a estrada. Conseguir 
realizar o proposto, porém em determinadas situações precisou o auxilio da 
terapeuta para dar sequencia ao objetivo estabelecido para o atendimento. 

25/06/2020 Esta realizando atividades a distancia com auxilio da família e orientação  
dos profissionais. Na área da Psicopedagogia esta em processo de avaliação. 

Objetivo Geral Avaliar ,conhecer o usuário, estabelecer vinculo. 
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                             Associação de Pais e Amigos do Autista 

 
Rua São Paulo,n°470,Estados 

  Balneário Camboriú 
     Fone: (047) 3264 – 0244 

 
 

 
 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Anthony Moeller e Silva 
Data Nascimento:  03/04/2012 
 Mês: Junho/2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

Data  

02/06/2020 Esta realizando atividades a distancia com auxilio da família e suporte dos 
profissionais. 

09/06/2020 Anthony retornou atendimentos junto a Instituição. Nesse dia foi realizado 
o atendimento em conjunto coma psicóloga para estruturar uma 
organização e auxilia-lo no seu desenvolvimento. Iniciamos a atendimento 
com ele realizando a interação com a música do seu lobato, porem seu 
tempo de atenção foi curto, logo se dispersou e não conseguiu mais prestar 
a atenção na atividade, passando assim a querer levantar e pedir o lanche. 

16/06/2020 Esta realizando atividades a distancia com auxilio da família e suporte dos 
profissionais. 

23/06/2020 Não compareceu ao atendimento. 

30/06/2020 Esta realizando atividades a distancia com auxilio da família e suporte dos 
profissionais. 

Objetivo Geral Avaliar ,conhecer o usuário, estabelecer vinculo. 
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Relatório Mensal 
Paciente: Adriel Goulart 
Data Nascimento: 10/05/2013 
Mês: Junho/2020 
Profissional:  

 
 
 

Data  

04/06/2020 Esta realizando atendimento on-line, com supervisão dos terapeutas, na parte 
da psicopedagogia esta em processo de avaliação. 

11/06/2020 Feriado. 

18/06/2020 Esta realizando atendimento on-line, com supervisão dos terapeutas, na parte 
da psicopedagogia esta em processo de avaliação. 

25/06/2020 Esta realizando atividades a distancia com auxilio da família e orientação  dos 
profissionais. Na área da Psicopedagogia esta em processo de avaliação. 

Objetivo Geral Avaliar,conhecer o usuário, estabelecer vinculo. 
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Relatório Mensal 
Usuário: Andriel Henrique Cremonte Nantes 
Data Nascimento: 08/05/2017 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 
 
 

Data  

02/06/2020 Esta realizando atendimento on-line, com supervisão dos terapeutas, na 

parte da psicopedagogia esta em processo de avaliação. 

09/06/2020 Esta realizando atividades a distancia com auxilio da família e orientação  
dos profissionais. Na área da Psicopedagogia esta em processo de avaliação. 

16/06/2020 Esta realizando atendimento on-line, com supervisão dos terapeutas, na 
parte da psicopedagogia esta em processo de avaliação. 

23/06/2020 Esta realizando atividades a distancia com auxilio da família e orientação  

dos profissionais. Na área da Psicopedagogia esta em processo de avaliação. 

30/06/2020 Andriel,iniciou os atendimentos junto a Instituição na data de hoje, foi 

priorizado nesse atendimento a construção do vinculo, porém Andriel se 

mostrou receoso e tímido não interagiu com a terapeuta durante todo o 

atendimento, foi ofertado vários brinquedos sem sucesso. 

Objetivo Geral Avaliar, conhecer o usuário, estabelecer vinculo. 
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Relatório Mensal 

Usuário: Amora Veit 
Data Nascimento: 02/12/2016 

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

 
 
 

 
Data  

02/06/2020 Esta realizando atendimento on-line, com supervisão dos terapeutas, pois 

esta com dificuldade no uso da máscara. Em relação a área   da 

psicopedagogia esta em processo de avaliação. 

09/06/2020 Esta realizando atividades a distancia com auxilio da família e orientação  
dos profissionais. Na área da Psicopedagogia esta em processo de avaliação 

16/06/2020 Esta realizando atendimento on-line, com supervisão dos terapeutas, pois 
esta com dificuldade no uso da máscara. Em relação a área   da 
psicopedagogia esta em processo de avaliação. 

23/06/2020 Esta realizando atividades a distancia com auxilio da família e orientação  

dos profissionais. Na área da Psicopedagogia esta em processo de avaliação 

30/06/2020 Esta realizando atendimento on-line, com supervisão dos terapeutas, pois 

esta com dificuldade no uso da máscara. Em relação a área   da 

psicopedagogia esta em processo de avaliação. 

Objetivo Geral Avaliar ,conhecer o usuário, estabelecer vinculo. 
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                                 Fone: (047) 3264 – 0244 

 
 

 
 

 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Brayan Henrique dos Santos 
Data Nascimento: 03/02/2017   
Mês: Junho/2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 
 
 

Data  

02/06/2020 Esta realizando atendimento on-line, com supervisão dos terapeutas, pois 

esta com dificuldade no uso da máscara. Em relação a área   da 

psicopedagogia esta em processo de avaliação. 

09/06/2020 Esta realizando atividades a distancia com auxilio da família e orientação  
dos profissionais. Na área da Psicopedagogia esta em processo de avaliação 

16/06/2020 Esta realizando atendimento on-line, com supervisão dos terapeutas, pois 
esta com dificuldade no uso da máscara. Em relação a área   da 
psicopedagogia esta em processo de avaliação. 

23/06/2020 Esta realizando atividades a distancia com auxilio da família e orientação  

dos profissionais. Na área da Psicopedagogia esta em processo de avaliação 

30/06/2020 Esta realizando atendimento on-line, com supervisão dos terapeutas, pois 

esta com dificuldade no uso da máscara. Em relação a área   da 

psicopedagogia esta em processo de avaliação. 

Objetivo Geral Avaliar ,conhecer o usuário, estabelecer vinculo. 
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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: Junho/2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 
 
 

Data  

01/06/2020 Esta realizando atividades a distancia com auxilio da família e orientação  

dos profissionais. Na área da Psicopedagogia esta em processo de avaliação. 

08/06/2020 Benjamim retornou aos atendimentos de psicopedagogia na data de hoje, 
nesse encontro foi priorizado estabelecer vinculo com a terapeuta, 
utilizamos como recurso a massinha de modelar. Benjamim se mostrou 
atento, participativo e falante durante o atendimento. 

15/06/2020 Esta realizando atividade a distancia com auxilio da família e suporte dos 
profissionais. 

22/06/2020 Acompanhei Benjamim na hora do lanche, no inicio estava eufórico com 

dificuldade de permanecer na cadeira, precisando a intervenção verbal da 

terapeuta. Após esse momento conseguiu realizar a alimentação de 

maneira tranquila e independente. 

29/06/2020 Esta realizando atividades a distancia com auxilio da família e orientação  

dos profissionais. Na área da Psicopedagogia esta em processo de avaliação. 

Objetivo Geral Avaliar ,conhecer o usuário, estabelecer vinculo. 
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AMA 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: Junho/2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 
 
 
 

Data  

05/06/2020 Não compareceu ao atendimento. 

12/06/2020 Feriado, esta realizando atividades a distancia com auxilio da família. 

19/06/2020 Não compareceu ao atendimento. 

26/06/2020 Esta realizando atividades a distancia com auxilio da família e orientação  dos 
profissionais. Na área da Psicopedagogia esta em processo de avaliação. 

Objetivo Geral Avaliar, conhecer o usuário, estabelecer vinculo. 
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Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo,n°470,Estados 

Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
 

 
 
 

Relatório Mensal 

Usuário:  Daniel de Sena Nunes 
Data de nascimento: 12/07/2015  
Mês: Junho/2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 
 
 
 

Data  

02/06/2020 Daniel iniciou os atendimentos junto a Instituição. Foi realizado um 
momento de interação com o mesmo, priorizando estabelecer o vinculo. 
Nesse encontro optou por  explorar  a massinha de modelar, interagindo 
com a terapeuta e observando o ambiente.  

09/06/2020 Esta realizando atividades a distancia com auxilio da família e orientação  
dos profissionais. Na área da Psicopedagogia esta em processo de avaliação. 

16/06/2020 No de hoje realizamos a atividade de coordenação motora fina e Visio 
motora utilizando como recurso os carrinhos e a construção de uma pista. 
Daniel interagiu  satisfatoriamente, porem na hora de construir a pista não 
conseguiu sozinho, precisou ser auxiliado fisicamente para a construção das 
ruas. 

23/06/2020 Esta realizando atividades a distancia com auxilio da família e orientação  
dos profissionais. Na área da Psicopedagogia esta em processo de avaliação. 

30/06/2020 No dia de hoje foi realizado uma atividade de coordenação motora fina e 
viso motora com Daniel, utilizando como recurso o jogo da nuvem. Daniel 
mostrou se resistente no primeiro momento, precisando ser auxiliado pela 
terapeuta par dar sequencia a atividade. Após realizar essa atividade pediu 
para brincar com os carrinhos, onde se manteve se tranquilo e interagindo 
ate o final da terapia. 

Objetivo Geral Avaliar ,conhecer o usuário, estabelecer vinculo. 
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Fone: (047) 3264 – 0244 
 

 
 
 

Relatório Mensal 
Usuário:  ELIEZER CHAVES PAES LANDIM SERAPIÃO 
Data Nascimento:  23/06/2016 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 
 
 

 
Data  

05/07/2020 Esta em processo de avaliação. 

12/07/2020 Eliezer iniciou os atendimentos junto a Instituição. Foi realizado um 
momento de interação com o mesmo, priorizando estabelecer o vinculo. 
Nesse encontro optou por  explorar  a massinha de modelar mostrou 
motivado e falante, interagindo com a terapeuta e observando o ambiente. 

19/07/2020 Esta em processo de avaliação. 

26/07/2020 Compareceu no primeiro atendimento com a Terapeuta Ocupacional,para 
auxiliar no uso da máscara. 

Objetivo Geral Avaliar ,conhecer o usuário, estabelecer vinculo. 
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AMA 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: Junho/2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 
 
 

 
Data  

02/06/2020 Efraim iniciou os atendimentos junto a Instituição. Foi realizado um 

momento de interação com o mesmo, priorizando estabelecer o vinculo. 

Nesse encontro optou por  explorar  a massinha de modelar, no inicio ficou 

mais retraído, precisando ser estimulado pela terapeuta para que 

respondesse o solicitado, aos poucos se mostrou mais motivado e falante, 

interagindo com a terapeuta e observando o ambiente. 

09/06/2020 Esta realizando atividades a distancia com auxilio da família e orientação  dos 
profissionais. Na área da Psicopedagogia esta em processo de avaliação. 

16/06/2020 Não compareceu ao atendimento. 

23/06/2020 Esta realizando atividades a distancia com auxilio da família e orientação  dos 
profissionais. Na área da Psicopedagogia esta em processo de avaliação. 

30/06/2020  Não compareceu ao atendimento. 

Objetivo Geral Avaliar ,conhecer o usuário, estabelecer vinculo. 
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Associação de Pais e Amigos do Autista 

Rua São Paulo,n°470,Estados 
Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 – 0244 

 
 
 
 

 

                  

Relatório Mensal 
Usuário: Erik Nathan da Silva 
Data Nascimento: 06/06/2012 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 
 
 

 
Data  

05/06/2020 Esta realizando atividades a distancia com auxilio da família e orientação  

dos profissionais. Na área da Psicopedagogia esta em processo de avaliação. 

08/06/2020 Erik no dia de hoje, retornou aos atendimentos de Psicopedagogia. Nesse 
encontro priorizamos estabelecer vinculo com o mesmo, visto que a 
terapeuta é nova e ele não a conhecia. Foram ofertados dois recursos para 
Eric, um deles foram os carrinhos e outro a massinha de modelar, o usuário 
optou por explorar os carrinhos, mostrando se participativo, e interagindo 
com a terapeuta todo o tempo. 

19/06/2020 Esta realizando atividades a distancia com auxilio da família e orientação  
dos profissionais. Na área da Psicopedagogia esta em processo de avaliação. 

26/06/2020 Realizamos a atividade de construção da pista com Erik, utilizando como 
recurso os carrinhos, o objetivo dessa atividade foi avaliar como Erik tem a 
aceitação de realizar atividades na folha, através dessa atividade Erik 
registrou seu nome e realizou  desenhos para brincar com os carrinhos. 

Objetivo Geral Avaliar ,conhecer o usuário, estabelecer vinculo. 
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Associação de Pais e Amigos do Autista 

Rua São Paulo,n°470,Estados 
Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 – 0244 
 

 
 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Eric Benjamim 
Data Nascimento: 11/02/2015 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 
 

Data  

04/06/2020 Esta realizando atividades a distancia com auxilio da família e orientação  

dos profissionais. Na área da Psicopedagogia esta em processo de avaliação. 

11/06/2020 Feriado. 

18/06/2020 Esta realizando atividades a distancia com auxilio da família e orientação  
dos profissionais. Na área da Psicopedagogia esta em processo de avaliação. 

25/06/2020  Eric iniciou os atendimentos na Instituição na data de hoje. Ao entrar na 
sala se mostraram tranquilo e curioso, observando toda a sala ao seu redor. 
Iniciamos a intervenção utilizando como recurso a massinha de modelar, 
Eric mostrou se tranquilo, interagindo com a terapeuta, mantendo um bom 
contato visual e brincando de maneira simbólica. 

Objetivo Geral Avaliar ,conhecer o usuário, estabelecer vinculo. 
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                                                AMA 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: Junho/2020 
Profissional: Psicopedagoga  Deise Padoan de Quadros 

 
 
 

 
Data  

02/06/2020 Não compareceu ao atendimento. 

09/ 06/2020 Esta realizando atividades a distancia com auxilio da família e orientação  
dos profissionais. Na área da Psicopedagogia esta em processo de avaliação. 

16/06/2020 Ênio retornou aos atendimentos na data de hoje. Para esse encontro 
priorizamos a construção do vinculo e conhecer o usuário, a interação 
aconteceu com os carrinhos onde o mesmo interagiu com a terapeuta e 
conseguiu brincar de maneira funcional, realizando pequenas falas, porem 
sem entendimento. 

23/06/2020 Esta realizando atividades a distancia com auxilio da família e orientação  

dos profissionais. Na área da Psicopedagogia esta em processo de avaliação. 

30/06/2020 Ênio na data de hoje, realizou a atividade de coordenação motora fina e viso 

motora através do recurso carrinhos e pista de carros, construída junto com 

o usuário. Ênio interagiu com facilidade, brincando de maneira tranquila e 

funcional. 

Objetivo Geral Avaliar ,conhecer o usuário, estabelecer vinculo. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 

Rua São Paulo,n°470,Estados 
Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 – 0244 
 

 
 
 

Relatório Mensal 
Usuário: ENZO GABRIEL DA SILVA SENA 
Data Nascimento: 31/08/2016 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

 
Data  

01/06/2020 Reunião em equipe para organização e planejamento da volta dos 

atendimentos. 

8/06/2020 Esta realizando atividades a distancia com auxilio da família e orientação  dos 
profissionais. Na área da Psicopedagogia esta em processo de avaliação. 

15/06/2020 Esta realizando atendimento on-line, com supervisão dos terapeutas, pois esta 
com dificuldade no uso da máscara. Em relação à área da psicopedagogia esta 
em processo de avaliação. 

22/06/2020 Esta realizando atividades a distancia com auxilio da família e orientação  dos 

profissionais. Na área da Psicopedagogia esta em processo de avaliação. 

29/06/2020 Esta realizando atendimento on-line, com supervisão dos terapeutas, pois esta 

com dificuldade no uso da máscara. Em relação à área da psicopedagogia esta 

em processo de avaliação. 

Objetivo Geral Avaliar ,conhecer o usuário, estabelecer vinculo. 
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AMA 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: Junho/2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 
 
 
 

Data  

05/06/2020 Esta realizando atendimento on-line, com supervisão dos terapeutas, na 
parte da psicopedagogia esta em processo de avaliação. 

12/06/2020 Feriado, esta realizando atividades a distancia com auxilio da família e 
suporte dos profissionais. 

19/06/2020 Esta realizando atendimento on-line, com supervisão dos terapeutas, 
realizou com auxilio da mãe a atividade da caixa de encaixe, possibilitando 
ao usuário estimular as áreas de atenção, coordenação motora e 
reconhecimento das cores. 

26/06/2020 Esta realizando atendimento on-line, com supervisão dos terapeutas, na 
parte da psicopedagogia esta em processo de avaliação. 

Objetivo Geral Avaliar, conhecer o usuário, estabelecer vinculo. 
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AMA 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: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 
 
 

Data  

05/06/2020 Esta realizando atividades a distancia com auxilio da família e orientação  dos 
profissionais. Na área da Psicopedagogia esta em processo de avaliação. 

08/06/2020 Felipe no dia de hoje retornou aos atendimentos de Psicopedagogia. Nesse 
encontro foi priorizado estabelecer vinculo com o mesmo, porem ao entrar na 
sala Felipe quis explorar todo o ambiente abrindo as portas dos armários, 
precisando ser auxiliado fisicamente para que conseguisse realizar a atividade. 
Após sentar se a mesa Felipe conseguiu explora a massinha de modelar, 
mantendo o foco de atenção por alguns minutos. 

19/06/2020 Esta realizando atividades a distancia com auxilio da família e orientação  dos 
profissionais. Na área da Psicopedagogia esta em processo de avaliação. 

26/06/2020 No dia de hoje, realizamos a atividade de confecção do balão junino, com o 
objetivo de explicar e estimular Felipe sobre a festa junina que acontecera na 
próxima semana. Porém Felipe se negou a realizar querendo fazer uma pipa, 
reagiu com gritos e falas de SOCORRO, precisando a intervenção da terapeuta 
para continuar realizando a atividade. 

Objetivo Geral Avaliar ,conhecer o usuário, estabelecer vinculo. 
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AMA 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: Junho/2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 
 
 

Data  

02/06/2020 Esta realizando atendimento a distancia com auxilio dos profissionais. 

09/10/2020 Henrique iniciou os atendimentos na instituição na data de hoje, ao entrar 
na sala mostrou se curioso olhando ao seu redor  ,iniciamos a estimulação 
com bolhas de sabão onde o mesmo interagiu com motivação, porém em 
determinadas situações reagia com choros e falas pedindo a mãe, quando 
iniciava esses momentos era preciso a intervenção da terapeuta para 
ofertar novas brincadeiras e dar continuidade ao processo de estimulação. 

16/06/2020 Esta realizando atendimento a distancia com auxilio dos profissionais. 

23/06/2020 No dia de hoje, demos continuidade ao vinculo com Henrique, utilizamos 
como recurso os carrinhos, onde o mesmo se mostrou motivado, em alguns 
momentos reagia com choro, pedindo para ir ate a porta pois queria ir para 
casa. 

30/06/2020 Esta realizando atendimento a distancia com auxilio dos profissionais. 

Objetivo Geral Avaliar ,conhecer o usuário, estabelecer vinculo. 
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  AMA LITORAL 

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: Junho/2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 
 
 

Data  

01/06/2020 Reunião em equipe para planejarmos a volta dos atendimentos. 

08/06/2020 Não compareceu ao atendimento. 

15/06/2020 Esta realizando atividades a distancia com auxilio da família e orientação  dos 
profissionais. Na área da Psicopedagogia esta em processo de avaliação. 

22/06/2020 Gabriel,  não conseguiu permanecer no atendimento, pois esta com dificuldade de 
permanecer com a máscara. 

29/06/2020 Esta realizando atividades a distancia com auxilio da família e orientação  dos 
profissionais. Na área da Psicopedagogia esta em processo de avaliação. 

Objetivo Geral Avaliar, conhecer o usuário, estabelecer vinculo. 
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                                            AMA 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: Junho/2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 
 
 

Data  

01/06/2020 Reunião em equipe para planejarmos a volta dos atendimentos. 

08/06/2020 Esta realizando atividades a distancia com auxilio da família e orientação  
dos profissionais. Na área da Psicopedagogia esta em processo de avaliação. 

15/06/2020 Esta realizando atendimento on-line, com supervisão dos terapeutas, na 
parte da psicopedagogia esta em processo de avaliação. 

22/06/2020 Esta realizando atividades a distancia com auxilio da família e orientação  

dos profissionais. Na área da Psicopedagogia esta em processo de avaliação. 

29/06/2020 Esta realizando atividades a distancia com auxilio da família e orientação  

dos profissionais. Na área da Psicopedagogia esta em processo de avaliação 

Objetivo Geral Avaliar, conhecer o usuário, estabelecer vinculo. 
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AMA 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: Junho/2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 
 
 

Data  

01/06/2020 Reunião para planejarmos a volta dos atendimentos. 

      8/06/2020 Esta realizando atividades a distancia com auxilio da família e orientação  
dos profissionais. Na área da Psicopedagogia esta em processo de avaliação. 

15/06/2020 Isabella retornou aos atendimentos nessa semana, realizamos uma 
atividade de atenção e priorizamos o estabelecimento do vinculo, Isabella 
se mostrou desatenta, não dando muita resposta ao solicitado. 

22/06/2020 Esta realizando atividades a distancia com auxilio da família e orientação  

dos profissionais. Na área da Psicopedagogia esta em processo de avaliação. 

29/06/2020 No dia de hoje realizamos a atividade de preenchimento das cores, 

utilizando como recurso o jogo das nuvens. Através dessa atividades 

podemos estimular a coordenação motora fina, Visio motora e a 

atenção. Isabella se mostrou dispersa durante a atividade precisando 

o auxilio verbal e físico para realizar. Também durante o atendimento 

necessitou ir ao banheiro, não retornando mais ao atendimento. 

Objetivo Geral Avaliar ,conhecer o usuário, estabelecer vinculo. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 

                                  Rua São Paulo,n°470,Estados 
Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 – 0244 
 
 
 

 

Relatório Mensal 
Usuário: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA DA COSTA 
Data Nascimento: 11/11/2013 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 
 
 

Data  

04/06/2020 Esta realizando atendimento on-line, com supervisão dos terapeutas, na parte 
da psicopedagogia esta em processo de avaliação. 

11/06/2020 Esta realizando atividades a distancia com auxilio da família e orientação  dos 
profissionais. Na área da Psicopedagogia esta em processo de avaliação.. 

18/06/2020 Na data de hoje, houve troca de profissionais. 

Objetivo Geral Avaliar ,conhecer o usuário, estabelecer vinculo. 
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AMA 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: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 
 
 

Data  

5/06/2020 Não conseguiu permanecer no atendimento, pois não ficou com a máscara. 

12/06/2020 Esta realizando atividades a distancia com auxilio da família e orientação  dos 
profissionais. Na área da Psicopedagogia esta em processo de avaliação. 

19/06/2020 Esta realizando atendimento on-line, com supervisão dos terapeutas, pois esta 
com dificuldade no uso da máscara. Em relação à área da psicopedagogia esta 
em processo de avaliação. 

26/06/2020 Esta realizando atividades a distancia com auxilio da família e orientação  dos 
profissionais. Na área da Psicopedagogia esta em processo de avaliação. 

Objetivo Geral Avaliar ,conhecer o usuário, estabelecer vinculo. 
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AMA 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: Junho/2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 
 
 

Data  

04/06/2020  Joaquim nesse dia iniciou os atendimentos na Instituição, se mostrou 
falante e interagiu com a terapeuta. No primeiro momento se interessou  
pela massinha de modelar, realizou varias falas e também  conseguiu 
manter um dialogo com a terapeuta, passado alguns momentos Joaquim 
levantou da cadeira, foi ate o canto da sala e começou a chorar porque  
queria ir para casa, nesse momento então tentamos acalmar, ofertando 
novos brinquedos porem o mesmo permaneceu a chorar. Saímos da sala 
para lavar a mão onde aos poucos foi se acalmando e conseguiu dar 
continuidade nos atendimentos. 

11/06/2020 Feriado. 

18/06/2020 No dia de hoje foi realizado uma atividade avaliativa com Joaquim, através 
da construção de uma pista de carros e a utilização dos carrinhos como 
recurso. Através dessa atividade Joaquim se mostrou motivado para realizar 
a atividade, na hora que ofertado a canetinha para me ajudar na construção 
da estrada se mostrou resistente precisando ser auxiliado fisicamente pela 
terapeuta. Após finalizar o processo de construção conseguiu interagir com 
atenção e motivação, foi observado que Joaquim gosta de brincar com os 
carrinhos de forma “destrutiva”. 

25/06/2020 Esta realizando atividades a distancia com auxilio da família e orientação  
dos profissionais. Na área da Psicopedagogia esta em processo de avaliação. 

Objetivo Geral  Avaliar; conhecer o usuário; estabelecer vinculo. 
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AMA 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: Junho/2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 
 
 

Data  

04/06/2020  João Batista  retornou  aos atendimentos  junto a Instituição no dia de 
hoje, foi priorizado nesse dia estabelecer vínculo com o usuário. Nesse 
encontro João realizou a atividade com o jogo Lego e explorou o livro dos 
dinossauros, se mostrou atento e participativo no atendimento, 
interagindo o tempo todo com a terapeuta e jogos ofertados. 

11/06/2020 Feriado. 

18/06/2020 Acompanhei João Batista na hora do lanche, se mostrou independente para 
esse momento, porem foi observado que João estava com irritação na 
garganta. 

25/06/2020 Esta realizando atividades a distancia com auxilio da família e orientação  
dos profissionais. Na área da Psicopedagogia esta em processo de 
avaliação. 

Objetivo Geral Avaliar; Conhecer o usuário; Estabelecer vinculo. 
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                                AMA 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: Junho/2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 
 
 

 
Data  

04/06/2020 Esta realizando atividades a distancia com auxilio da família e orientação  dos 

profissionais. Na área da Psicopedagogia esta em processo de avaliação.. 

11/06/2020 Feriado. 

18/06/2020 Esta realizando atividades a distancia com auxilio da família e orientação  dos 
profissionais. Na área da Psicopedagogia esta em processo de avaliação. 

25/06/2020 Liv iniciou os atendimentos na Instituição na data de hoje, explorou o 

ambiente tranquilamente e interagiu com os terapeutas, mostrando se 

tranquila durante a intervenção. Utilizamos como recursos vários matérias 

para esse primeiro atendimento entre eles o aramado, bolinha de sabão e o 

radinho. 

Objetivo Geral Avaliar ,conhecer o usuário, estabelecer vinculo. 
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                                           AMA 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: Junho/2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 
 
 

 
Data  

05/06/2020 Esta realizando atividades a distancia com auxilio da família e orientação  

dos profissionais. Na área da Psicopedagogia esta em processo de avaliação. 

08/06/2020 Lino retornou aos atendimentos presenciais no dia de hoje realizamos uma 
atividade de construção de vínculos utilizando como recurso o panfleto dos 
mercados, onde ele deveria me dizer o que ele mais gosta de comprar, após 
escolher recortou colamos na folha e ele escrever o nome dos alimentos. 
Lino realizou a atividade com atenção e boa interação com a terapeuta, 
sentiu dificuldade apenas na hora do recorte onde precisou de auxilio. 

19/06/2020 Esta realizando atividades a distancia com auxilio da família e orientação  
dos profissionais. Na área da Psicopedagogia esta em processo de avaliação. 

26/06/2020 Na data de hoje, foi dado continuidade na atividade do ultimo atendimento, 

Lino continuou a escrita dos alimentos e em seguida realizou o registro do 

nome do seus familiares. Através dessas atividades pude avaliar o nível 

silábico que ele se encontra  e assim poder seguir com as intervenções, 

auxiliando nas dificuldades encontrada pelo usuário. 

Objetivo Geral Avaliar, conhecer o usuário, estabelecer vinculo. 
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                               AMA 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: Junho/2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 
 
 

Data  

01/06/2020 Reunião em equipe para planejarmos a volta dos atendimentos. 

8/06/2020 Esta realizando atividades a distancia com auxilio da família e orientação  dos 
profissionais. Na área da Psicopedagogia esta em processo de avaliação. 

15/06/2020 Não compareceu ao atendimento. 

22/06/2020 Esta realizando atividades a distancia com auxilio da família e orientação  dos 

profissionais. Na área da Psicopedagogia esta em processo de avaliação. 

29/06/2020 Não compareceu ao atendimento. 

Objetivo Geral Avaliar ,conhecer o usuário, estabelecer vinculo. 
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AMA 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: Junho/2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 
 
 

Data  

05/06/2020 Leonardo Iniciou os atendimentos junto à instituição, no primeiro momento  

mostrou se curioso observando a sala ao seu redor, demostrou interesse 

pelas letras e números repetindo na sequencia a ordem alfabética e 

numérica exposta na sala, precisou ser conduzido pela terapeuta ate  a 

mesa para realizar a atividade proposta, mostrou-se atento e interagiu com 

a terapeuta , mas em alguns momentos voltava-se para a porta olhando o 

alfabeto.  

12/06/2020 Feriado, esta realizando atividade a distancia. 

19/06/2020 Na data de hoje, Leonardo realizou a atividade com os carrinhos e 
construção de uma pista com o objetivo de avaliar e observar seu primeiro 
contato com os materiais pedagógicos. Leonardo não conseguiu realizar a 
atividade ofertada pela terapeuta, pois ficou fixado no alfabeto e nos 
números expostos na sala. 

26/06/2020 Esta realizando atividades a distancia com auxilio da família e orientação  

dos profissionais. Na área da Psicopedagogia esta em processo de avaliação. 

Objetivo Geral Avaliar ,conhecer o usuário, estabelecer vinculo. 
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                                        AMA 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: Junho/2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 
 
 

Data  

04/06/2020 Esta realizando atividades a distancia com auxilio da família e orientações  

dos profissionais. Na área da psicopedagogia esta em processo de avaliação. 

11/06/2020 Feriado, esta realizando atividade a distancia. 

18/06/2020 Esta realizando atividades a distancia com auxilio da família e orientações  
dos profissionais. 

25/06/2020 Miguel iniciou os atendimentos de Psicopedagogia no dia de hoje. Durante 

esse atendimento foi priorizado a construção do vinculo com o mesmo 

utilizando como recurso a massinha de modelar. Miguel conseguiu realizar a 

atividade e interagiu com a terapeuta. 

Objetivo Geral Avaliar ,conhecer o usuário, estabelecer vinculo. 
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AMA 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: Junho/2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 
 
 

Data  

05/06/2020 Esta realizando atividades a distancia com auxilio da família e orientação  dos 

profissionais. Na área da Psicopedagogia esta em processo de avaliação. 

12/06/2020 Feriado, esta realizando atividades a distancia com auxilio da família e suporte 
dos profissionais. 

19/06/2020 Esta realizando atividades a distancia com auxilio da família e orientação  dos 
profissionais. Na área da Psicopedagogia esta em processo de avaliação. 

26/06/2020 Esta realizando atendimento on-line, com supervisão dos terapeutas, pois esta 

com dificuldade no uso da máscara. Na parte da psicopedagogia esta em 

processo de avaliação. 

Objetivo Geral Avaliar ,conhecer o usuário, estabelecer vinculo. 
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                                        AMA 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: Junho/2020 
Profissional: Psicopedagoga- Deise Padoan de Quadros 

 
 
 

Data  

04/06/2020 Mathias no dia de hoje, retornou para os atendimentos. Foi realizado um 

momento de interação com o mesmo, priorizando estabelecer o vinculo. 

Nesse encontro foi ofertado dois recursos para realizar a estimulação, o 

jogo  lego e o livro dos dinossauros. Mathias se mostrou atento e 

participativo, conseguiu  interagir com a terapeuta e com o material 

ofertado, se mostrou falante e motivado. 

11/06/2020 Esta realizando atividades a distancia com auxilio da família e orientação  
dos profissionais. Na área da Psicopedagogia esta em processo de avaliação. 

18/06/2020 Acompanhei Mathias na hora do lanche, se mostrou tranquilo e 
independente para esse momento, realizando a alimentação sem precisar 
de auxilio. 

25/06/2020 Esta realizando atividades a distancia com auxilio da família e orientação  

dos profissionais. Na área da Psicopedagogia esta em processo de avaliação. 

Objetivo Geral Avaliar ,conhecer o usuário, estabelecer vinculo. 
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AMA LITORAL 

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: Junho/2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 
 
 

Data  

01/06/2020 Reunião em equipe para planejarmos a volta dos atendimentos 

8/06/2020 Esta realizando atendimento on-line, com supervisão dos terapeutas, pois 
esta com dificuldade no uso da máscara. Em relação à área da psicopedagogia 
esta em processo de avaliação. 

15/06/2020 Esta realizando atividades a distancia com auxilio da família e orientação  dos 
profissionais. Na área da Psicopedagogia esta em processo de avaliação. 

22/06/2020 Esta realizando atendimento on-line, com supervisão dos terapeutas, pois 
esta com dificuldade no uso da máscara. Em relação à área da psicopedagogia 
esta em processo de avaliação. 

29/06/2020 Esta realizando atividades a distancia com auxilio da família e orientação  dos 
profissionais. Na área da Psicopedagogia esta em processo de avaliação. 

Objetivo Geral Avaliar ,conhecer o usuário, estabelecer vinculo. 
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AMA 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: Junho/2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 
 
 

Data  

02/06/2020 Esta realizando atividades a distancia com auxilio da família e orientação  
dos profissionais. Na área da Psicopedagogia esta em processo de avaliação. 

9/06/2020 Esta realizando atendimento on-line, com supervisão dos terapeutas, pois 
esta com dificuldade no uso da máscara. Na parte da psicopedagogia esta 
em processo de avaliação. 

16/06/2020 Esta realizando atividades a distancia com auxilio da família e orientação  
dos profissionais. Na área da Psicopedagogia esta em processo de avaliação 

23/06/2020 Noah,  iniciou os atendimentos presenciais na data de hoje. Iniciamos o 
atendimento estabelecendo vinculo com o usuário utilizando como recurso 
os carrinhos, o mesmo se mostrou motivado interagindo com motivação 
com a terapeuta. 

30/06/2020 Esta realizando atividades a distancia com auxilio da família e orientação  
dos profissionais. Na área da Psicopedagogia esta em processo de avaliação 

Objetivo Geral Avaliar ,conhecer o usuário, estabelecer vinculo. 
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                                           AMA 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: Junho/2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 
 
 

Data  

02/06/2020 Esta realizando atividades a distancia com auxilio da família e orientação  dos 
profissionais. Na área da Psicopedagogia esta em processo de avaliação 

9/06/2020 Paulo Henrique retornou aos atendimentos no dia de hoje. Nesse encontro foi 
estabelecido o vinculo com o usuário, realizou a interação com o recurso da 
massinha de modelar, mostrando se motivado e participativo interagindo 
alegremente com a terapeuta. 

16/06/2020 Esta realizando atividades a distancia com auxilio da família e orientação  dos 
profissionais. Na área da Psicopedagogia esta em processo de avaliação 

23/06/2020 Não compareceu ao atendimento. 

30/06/2020 Esta realizando atividades a distancia com auxilio da família e orientação  dos 
profissionais. Na área da Psicopedagogia esta em processo de avaliação. 

Objetivo Geral Avaliar, conhecer o usuário, estabelecer vinculo. 
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            AMA 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: Junho/2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 
 
 

Data  

05/06/2020 Esta realizando atividades a distancia com auxilio da família e orientação  dos 
profissionais. Na área da Psicopedagogia esta em processo de avaliação 

08/06/2020 Samuel retornou aos atendimentos no dia de hoje. Nesse encontro foi 
estabelecido o vinculo com o usuário, realizou a interação com o recurso da 
massinha de modelar, mostrando se motivado e participativo interagindo 
alegremente com a terapeuta. 

19/06/2020 Esta realizando atividades a distancia com auxilio da família e orientação  dos 
profissionais. Na área da Psicopedagogia esta em processo de avaliação 

26/06/2020 Chegou no segundo atendimento, perdendo o primeiro de Psicopedagogia. 

Objetivo Geral Avaliar ,conhecer o usuário, estabelecer vinculo. 
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AMA 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: Junho/2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 
 
 

 
Data  

01/06/2020 Esta realizando atividades a distancia com auxilio da família e orientação  dos 
profissionais. Na área da Psicopedagogia esta em processo de avaliação 

8/06/2020 Esta realizando atendimento on-line, com supervisão dos terapeutas, na área  
da psicopedagogia esta em processo de avaliação. 

15/06/2020 Esta realizando atividades a distancia com auxilio da família e orientação  dos 
profissionais. Na área da Psicopedagogia esta em processo de avaliação 

22/06/2020 Esta realizando atendimento on-line, com supervisão dos terapeutas, na área  
da psicopedagogia esta em processo de avaliação. 

29/06/2020 Esta realizando atividades a distancia com auxilio da família e orientação  dos 
profissionais. Na área da Psicopedagogia esta em processo de avaliação 

Objetivo Geral Avaliar ,conhecer o usuário, estabelecer vinculo. 
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AMA 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: Junho/2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

 
Data  

01/06/2020 Reunião da equipe para organização do inicio dos atendimentos. 

8/06/2020 Esta realizando atividades a distancia com auxilio da família e orientação  
dos profissionais. Na área da Psicopedagogia esta em processo de avaliação 

15/06/2020 Willian retornou aos atendimentos na Instituição, ao chegar estava choroso 
com dificuldade de aceitar as atividades ofertadas, com o passar do tempo 
conseguiu se calmar e interagir com a terapeuta. Nesse dia priorizamos a 
construção do vinculo e conhecer a terapeuta, Willian interagiu utilizamos 
como recurso o jogo monta tudo, onde o mesmo demostrou imaginação e 
boa coordenação. 

22/06/2020 Esta realizando atividades a distancia com auxilio da família e orientação  

dos profissionais. Na área da Psicopedagogia esta em processo de avaliação 

29/06/2020 William no dia de hoje realizou no dia hoje a atividade de atenção e 

coordenação motora fina e visio motora, utilizando como recurso o 

jogo das nuvens. William demostrou agilidade para realizar a 

atividade, porém seu foco de atenção esta em desenvolvimento, pois 

o tempo de permanência da atividade foi mínima. Após realizar essa 

atividade pediu para brincar com as bolinhas de sabão, utilizando de 

maneira funcional e lúdica. 

Objetivo Geral Avaliar ,conhecer o usuário, estabelecer vinculo. 
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                                 AMA 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: Junho/2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 
 
 

Data  

04/06/2020 Esta realizando atividades a distancia com auxilio da família e orientação  dos 

profissionais. Na área da Psicopedagogia esta em processo de avaliação 

11/06/2020 Não compareceu ao atendimento. 

18/06/2020 Esta realizando atividades a distancia com auxilio da família e orientação  dos 
profissionais. Na área da Psicopedagogia esta em processo de avaliação. 

25/06/2020  Thales iniciou os atendimentos na Instituição na data de hoje, 

mostrou tranquilo e motivado realizando a atividade sugerida pela 

terapeuta. Nesse encontro realizamos a intervenção com a massinha 

de modelar, com o objetivo de estabelecer o vinculo com o usuário. 

Objetivo Geral Avaliar, conhecer o usuário, estabelecer vinculo. 
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                                   AMA 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: Junho/2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 
 
 

Data  

04/06/2020 Iniciamos os atendimentos com o usuário citado acima, o atendimento foi 

realizado em dupla com a profissional Tanise TO. Iniciamos o primeiro 

momento utilizando a bola, porem sem sucesso, pois o mesmo não firmava- 

se em cima dela , optamos por continuar a estimulação no colchonete, onde 

obtivemos mais atenção do mesmo. Ao realizarmos uma atividade de 

encaixe Tiago não conseguiu dar continuidade, pois tinha o barulho de um 

caminhão na rua, nesse momento optamos por mudar a atividade e 

realizamos uma atividade corporal. Thiago conseguiu dar uma resposta e 

em alguns momentos sorriu. 

11/06/2020 Esta realizando atividades a distancia com auxilio da família e orientação  
dos profissionais. Na área da Psicopedagogia esta em processo de avaliação 

18/06/2020 Na data de hoje, demos sequencia a estimulação com o usuário Thiago com 
a profissional Tanise. Thiago se mostrou desatento em alguns momentos 
precisando ser auxiliado constantemente, foi introduzido o uso da nova 
máscara (acrílico), o qual teve dificuldade de permanecer, mostrando-se 
incomodado em algumas situações. A estimulação se deu através do uso da 
bola. 

25/06/2020 Esta realizando atividades a distancia com auxilio da família e orientação  

dos profissionais. Na área da Psicopedagogia esta em processo de avaliação 

Objetivo Geral  Avaliar; conhecer o usuário; estabelecer vinculo. 
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                                      AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 

Rua São Paulo,n°470,Estados 
Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 – 0244 
 

 
 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Yan Frujuelle Ambra Vieira  
Data Nascimento: 17/06/2013       
Mês: Junho/2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 
 

Data  

01/06/2020 Reunião da equipe para organização do inicio dos atendimentos. 

08/06/2020  Esta realizando atividades a distancia com auxilio da família e orientação  
dos profissionais. Na área da Psicopedagogia esta em processo de avaliação 

15/06/2020 Não compareceu ao atendimento. 

22/06/2020 Esta realizando atividades a distancia com auxilio da família e orientação  dos 

profissionais. Na área da Psicopedagogia esta em processo de avaliação 

29/06/2020 Não compareceu ao atendimento. 

Objetivo Geral Avaliar, conhecer o usuário, estabelecer vinculo. 
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Segunda-feira vespertino – 1º semana 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Enzo Gabriel da Silva Sena 
Data Nascimento: 31/08/2016 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  
01/06/2020 Os atendimentos desta data foram suspensos, por causa de um 

possível caso de covid-19 em um dos colaboradores.  
08/06/2020 Atividade enviada para realizar em casa. 
15/06/2020 Usuário não está fazendo uso da máscara e está recebendo 

acompanhamento online. 
22/06/2020 Atividade enviada para realizar em casa. 
29/06/2020 Usuário não está fazendo uso da máscara e está recebendo 

acompanhamento online.  
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. 

 

 

 

Daiany Sartori Volpin 
Educadora Física AMA Litoral-SC 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Eduarda Santos De Borba 
Data Nascimento: 09/06/2008 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

01/06/2020 Os atendimentos desta data foram suspensos, por causa de um 
possível caso de covid-19 em um dos colaboradores.  

08/06/2020 Usuário em avaliação pela Ed. Física. 
15/06/2020 Não compareceu ao atendimento. 
22/06/2020 Usuário em avaliação pela Ed. Física. 
29/06/2020 Não compareceu ao atendimento. 
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. 

 

 

 

 

Daiany Sartori Volpin 
Educadora Física AMA Litoral-SC 
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AMA 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: Junho/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  
01/06/2020 Os atendimentos desta data foram suspensos, por causa de um 

possível caso de covid-19 em um dos colaboradores.  
08/06/2020 Atividade enviada para realizar em casa. 
15/06/2020 Neste primeiro atendimento, tentamos conversar para identificar as 

afinidades do usuário. Propomos uma atividade de acertar a cesta 
do tigre (brinquedo), com bolinhas de ping pong. Depois levamos ele 
para quadra e brincamos com bola de tênis e um brinquedo 
chamado Jabolô Flyer.  

22/06/2020 Atividade enviada para realizar em casa. 
29/06/2020 Atividades desenvolvidas foram alongamento, circuito coordenativo 

e jogos das argolas. Usuário realizou os exercícios, mas em alguns 
momentos ficava muito agitado. Durante a aula uma bolinha ficou 
presa na árvore e quando o pai chegou para buscá-lo, fez com que 
ele tirasse a bolinha da árvore.  

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. 

 

 

 

 

 

Daiany Sartori Volpin 
Educadora Física AMA Litoral-SC 
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AMA 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: Junho/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

01/06/2020 Os atendimentos desta data foram suspensos, por causa de um 
possível caso de covid-19 em um dos colaboradores.  

08/06/2020 Atividade enviada para realizar em casa. 
15/06/2020 Usuário não está fazendo uso da máscara e está recebendo 

acompanhamento online. 
22/06/2020 Atividade enviada para realizar em casa. 
29/06/2020 Usuário não está fazendo uso da máscara e está recebendo 

acompanhamento online. 
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. 

 

 

 

Daiany Sartori Volpin 
Educadora Física AMA Litoral-SC 
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AMA 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: 16/01/2008 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  
01/06/2020 Os atendimentos desta data foram suspensos, por causa de um 

possível caso de covid-19 em um dos colaboradores.  
08/06/2020 Atividade enviada para realizar em casa. 
15/06/2020 Usuária apresentou-se sonolenta e com bastante dificuldade de 

comunicação. Neste primeiro atendimento tentamos conhece-la 
estimulando a brincadeira em sala e em seguida levamos para 
quadra para trabalhar a parte física. Notamos muita dificuldade de 
locomoção e enfraquecimento muscular acentuado nos membros 
inferiores da Isabella.   

22/06/2020 Atividade enviada para realizar em casa. 
29/06/2020 A aula foi realizada em sala devido à chuva. Trabalhamos 

fortalecimento dos membros inferiores, musculatura dos antebraços 
e coordenação motora. Primeiro exercício era sentar e levantar do 
chão. Segundo exercício era enrolar a corda no bastão. E o terceiro 
exercício caminhar sobre a corda. Usuária estava agitada e pedindo 
algo que não conseguimos compreender.   

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. 

 

 

 

 

 

Daiany Sartori Volpin 
Educadora Física AMA Litoral-SC 
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Segunda-feira vespertino – 2º semana 

 

AMA 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: Junho/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  
08/06/2020 Iniciamos a aula com circuito, estimulando algumas habilidades 

motoras. O usuário apresentou-se bastante ativo e respondendo 
corretamente aos comandos. A segunda proposta foi brincar com 
diferentes bolas, nesse momento Davi fez algumas birras e não 
correspondeu ao esperado. 

15/06/2020 Atividade enviada para realizar em casa. 
22/06/2020 Trabalhamos circuito e passes de futsal. No início usuário realizou 

com tranquilidade as atividades e ao final fez um pouco de birra. 
Com jeitinho conseguimos conversar e ele terminou os exercícios 
propostos.  

29/06/2020 Atividade enviada para realizar em casa. 
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. 

 

 

 

 

Daiany Sartori Volpin 
Educadora Física AMA Litoral-SC 
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AMA 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 S. de Sousa 
Data Nascimento: 06/06/2011 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  
08/06/2020 Não compareceu ao atendimento. 
15/06/2020 Usuário em avaliação pela Ed. Física. 
22/06/2020 Não compareceu ao atendimento. 
29/06/2020 Usuário em avaliação pela Ed. Física. 
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. 

 

 

 

Daiany Sartori Volpin 
Educadora Física AMA Litoral-SC 
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Terça-feira vespertino – 1º semana 

 

AMA 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: Junho/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  
02/06/2020 Daniel apresentou-se receptivo e respondeu positivamente as 

atividades propostas. Em relação ao exercícios teve um pouco de 
dificuldade de realizar conforme era demonstrado, tentando sempre 
adaptar da forma que era mais fácil para ele.  
Objetivo: precisão ao acertar o alvo, manuseio com as mão ao 
receber/lançar a bola.  

09/06/2020 Atividade enviada para realizar em casa. 
16/06/2020 Devido à chuva, realizamos as atividades em sala. Colocamos o 

tatame e sentados fizemos alguns exercícios com bola. O usuário 
demonstrou felicidade ao brincar e estava sociável.  

23/06/2020 Atividade enviada para realizar em casa. 
30/06/2020 Atividades realizadas: alongamento, circuito coordenativo, boliche e 

jogo das argolas. Usuário apresentou-se feliz, realizou com 
entusiasmo o que era proposto, porém em alguns momentos perdia 
o foco do exercício.  

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. 

 

 

 

 

Daiany Sartori Volpin 
Educadora Física AMA Litoral-SC 
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AMA 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: Junho/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  
02/06/2020 Usuário não está fazendo uso da máscara e está recebendo 

acompanhamento online. 
09/06/2020 Usuário em avaliação pela Ed. Física. 
16/06/2020 Usuário não está fazendo uso da máscara e está recebendo 

acompanhamento online. 
23/06/2020 Usuário em avaliação pela Ed. Física. 
30/06/2020 Usuário não está fazendo uso da máscara e está recebendo 

acompanhamento online. 
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. 

 

 

 

 

Daiany Sartori Volpin 
Educadora Física AMA Litoral-SC 
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AMA 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: Junho/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  
02/06/2020 Usuário apresentou-se quieto, atendendo apenas aos comandos 

pré-estabelecidos. Na atividade com bolinha ao alvo demonstrou 
interesse e felicidade inicial, logo em seguida perdeu interesse 
repentinamente e foi resistente as outras atividades colocadas. 
Conseguimos a atenção dele com um exercício com letras, em que 
ele tinha que formar palavras.  
Objetivo: Contato visual com objeto e estimular o conhecimento das 
letras do alfabeto.  

09/06/2020 Usuário em avaliação pela Ed. Física. 
16/06/2020 Não compareceu ao atendimento. 
23/06/2020 Usuário permanece em avaliação pela Ed. Física. 
30/06/2020 Não compareceu ao atendimento.  
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. 

 

 

 

 

Daiany Sartori Volpin 
Educadora Física AMA Litoral-SC 
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AMA 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: 28/03/1998  
Mês: Junho/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  
02/06/2020 Usuário optou por receber acompanhamento online.  
09/06/2020 Usuário em avaliação pela Ed. Física. 
16/06/2020 Usuário optou por receber acompanhamento online. 
23/06/2020 Usuário em avaliação pela Ed. Física. 
30/06/2020 Usuário optou por receber acompanhamento online. 
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. 

 

 

 

Daiany Sartori Volpin 
Educadora Física AMA Litoral-SC 
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Terça-feira vespertino – 2º semana 

 

AMA 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: Junho/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  
09/06/2020 Paulo apresentou-se tímido, mas muito querido com os terapeutas. 

Realizou o circuito e as brincadeiras com bola. Em alguns 
momentos queria ir embora e guardar os materiais.   

16/06/2020 Atividade enviada para realizar em casa. 
23/06/2020 Não compareceu ao atendimento. 
30/06/2020 Atividade enviada para realizar em casa. 
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. 

 

 

 

 

Daiany Sartori Volpin 
Educadora Física AMA Litoral-SC 
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Quinta-feira vespertino – 1º semana 

 

AMA 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: Junho/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  
04/06/2020 Nas atividades proposta o usuário demonstrou interesse, realizando 

sempre conforme lhe foi solicitado. O exercício foi acertar a cesta do 
tigre (brinquedo), com bolinha de ping-pong. Após levamos ele para 
quadra e estimulamos a brincadeira com bola de tênis e vôlei. 
Usuário apresentou boa coordenação para idade e facilidade ao 
recepcionar/lançar.  
Objetivos: Desenvolver coordenação, contato visual e socialização.  

11/06/2020 Atividade enviada para realizar em casa. 
18/06/2020 Usuário apresentou-se animado, participativo e tranquilo durante 

todo atendimento. As atividades desenvolvidas foram circuito 
coordenativo e boliche com cones. Ao final do atendimento pedimos 
para o Aiken recolher o material, estimulando o agachar, e ele 
recolheu os arcos separando-o por cores.  
Objetivos: Desenvolver coordenação, contato visual e socialização. 

25/06/2020 Atividade enviada para realizar em casa. 
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. 

 

 

 

 

Daiany Sartori Volpin 
Educadora Física AMA Litoral-SC 
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AMA 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: Junho/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  
04/06/2020 Nas atividades propostas o usuário demonstrou bastante interesse e 

felicidade. Realizando corretamente como foi solicitado e interagindo 
com os terapeutas, sendo em maior parte do atendimento receptivo 
e brincalhão. O exercício foi acertar a cesta do tigre (brinquedo), 
com bolinha de ping-pong. Após levamos ele para quadra e 
estimulamos a brincadeira com bola de tênis e vôlei. O paciente 
apresenta dificuldades motoras, como, por exemplo: agachar, 
levantar, caminhar e ao recepcionar a bola.   
Objetivos: Desenvolver coordenação, contato visual e socialização. 

11/06/2020 Atividade enviada para realizar em casa. 
18/06/2020 O João demonstrou interesse e felicidade em realizar todos os 

exercícios. A comunicação verbal manteve-se durante todo 
atendimento.  Apresentou melhora física em relação a aula anterior. 
E as atividades desenvolvidas foram circuito coordenativo, boliche 
com cones e chute ao gol na mini trave.  
Objetivos: Desenvolver coordenação, contato visual e socialização. 

25/06/2020 Atividade enviada para realizar em casa. 
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. 

 

 

 

Daiany Sartori Volpin 
Educadora Física AMA Litoral-SC 
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Quinta-feira vespertino – 2º semana 

 

AMA 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: Junho/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  
11/06/2020 Feriado de Corpus Christi. Não foi enviado atividade para casa, pois 

o usuário se encontra em avaliação pela Educação Física.  
18/06/2020 Usuário em avaliação pela Ed. Física. 
25/06/2020 Usuário chegou ao atendimento tranquilo, porém, sem comunicação 

verbal. Nas atividades Gabriel respondeu positivamente aos 
exercícios, em alguns momentos demonstrava agitação além do 
esperado, apresentou também algumas estereotipias com a boca e 
com as pernas. Realizamos circuito e brincadeiras com bola. Ao final 
da aula demonstrou mais comunicação.  

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. 

 

 

 

 

Daiany Sartori Volpin 
Educadora Física AMA Litoral-SC 
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AMA 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: Junho/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  
11/06/2020 Feriado de Corpus Christi. Não foi enviado atividade para casa, pois 

o usuário se encontra em avaliação pela Educação Física.  
18/06/2020 Usuário em avaliação pela Ed. Física. 
25/06/2020 Miguel parece ser um garoto tímido e inteligente. Na comunicação 

verbal estava receptivo e demonstrava interesse. Em decorrência da 
chuva propomos atividades em sala. Foram desenvolvidos jogos de 
tabuleiro e jogo da memória. Teve um momento que estávamos 
jogando e ele começou a chorar, relatou que tem medo da chuva e 
que estava com saudades da mãe.  

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. 

 

 

 

 

Daiany Sartori Volpin 
Educadora Física AMA Litoral-SC 
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AMA 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: Junho/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  
11/06/2020 Feriado de Corpus Christi. Não foi enviado atividade para casa, pois 

o usuário se encontra em avaliação pela Educação Física.  
18/06/2020 Usuário em avaliação pela Ed. Física. 
25/06/2020 Usuário não compareceu ao atendimento, pois não está fazendo o 

uso da máscara.  
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. 

 

 

 

 

Daiany Sartori Volpin 
Educadora Física AMA Litoral-SC 
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AMA 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: Junho/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  
11/06/2020 Feriado de Corpus Christi. Não foi enviado atividade para casa, pois 

o usuário se encontrava em avaliação pela Educação Física.  
18/06/2020 Usuário em avaliação pela Ed. Física. 
25/06/2020 Realizamos jogos de tabuleiro em sala, por causa da chuva. Usuário 

estava tranquilo e demonstrou interesse moderado pelos jogos. Ao 
final ficou agitado e ansioso para ir embora. Apresentou bastante 
dificuldade de comunicação, em alguns momentos perdia a noção 
de espaço e olhava fixo para alguns objetos.  

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. 

 

 

 

Daiany Sartori Volpin 
Educadora Física AMA Litoral-SC 
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Sexta-feira vespertino – 1º semana 

 

AMA 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: Junho/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  
05/06/2020 O usuário estava tranquilo no início do atendimento e demonstrou 

entusiasmo na realização das atividades, porém, em alguns 
momentos perdia o foco. Em decorrência da chuva os exercícios 
foram realizados em sala. A primeira atividade proposta foi acertar a 
cesta no tigre (brinquedo), com bolinhas de bing-bong, depois foi 
realizado boliche adaptado com canetas coloridas e em seguida ele 
foi escolhendo as cores para desenhar. 
Objetivos:  No exercício com as bolinhas trabalhamos contato visual 
com o brinquedo e coordenação. E estimulamos o conhecimento 
das diferentes cores ao pintar. 

12/06/2020 Atividade enviada para realizar em casa. 
19/06/2020 Leonardo apresentou-se feliz ao atendimento. Na atividades 

propostas não manteve atenção, fazendo somente o que lhe 
interessava. Foi trabalhado circuito e boliche com cones. Ao final da 
aula ele fez birra para ir para o próximo terapeuta.  

26/06/2020 Atividade enviada para realizar em casa. 
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. 

 

 

 

Daiany Sartori Volpin 
Educadora Física AMA Litoral-SC 
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AMA 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: Junho/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  
05/06/2020 O usuário apresentou-se tímido e aparentemente triste. Em 

decorrência da chuva os exercícios foram realizados em sala. Foram 
realizados jogos de tabuleiro (dama e dominó). Ele pareceu bem 
concentrado, mas não esboçou muita vontade de ganhar/ou não se 
importava em perder.  
Objetivo: Desenvolver o raciocínio e concentração.  

12/06/2020 Atividade enviada para realizar em casa. 
19/06/2020 Igor chegou mais animado, em comparação com atendimento 

anterior. Realizamos alongamento, passes de futebol e chute ao gol. 
Aparentou ser ativo fisicamente e gostar da modalidade. Para 
finalizar o atendimento levamos ele para sala e jogamos dominó 
para voltar a calma.  

26/06/2020 Atividade enviada para realizar em casa. 
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. 

 

 

 

Daiany Sartori Volpin 
Educadora Física AMA Litoral-SC 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Luan Cidral Cardoso 
Data Nascimento: 06/05/2015 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  
05/06/2020 Não compareceu ao atendimento. 
12/06/2020 Usuário em avaliação pela Ed. Física. 
19/06/2020 Não compareceu ao atendimento. 
26/06/2020 Usuário permanece em avaliação pela Ed. Física. 
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. 

 

 

 

 

Daiany Sartori Volpin 
Educadora Física AMA Litoral-SC 
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AMA 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: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  
05/06/2020 Não compareceu ao atendimento. Usuário não está fazendo uso da 

máscara. 
12/06/2020 Usuário em avaliação pela Ed. Física. 
19/06/2020 Não compareceu ao atendimento. Usuário não está fazendo uso da 

máscara. 
26/06/2020 Usuário em avaliação pela Ed. Física. 
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. 

 

 

 

Daiany Sartori Volpin 
Educadora Física AMA Litoral-SC 
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Sexta-feira vespertino – 2º semana 

 

AMA 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: Junho/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  
12/06/2020 O atendimento foi antecipado para 09/06, por causa do feriado. 

Usuário não compareceu. 
19/06/2020 Usuário em avaliação pela Ed. Física. 
26/06/2020 Não compareceu ao atendimento. 
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. 

 

 

 

Daiany Sartori Volpin 
Educadora Física AMA Litoral-SC 
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AMA 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: Junho/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  
12/06/2020 O atendimento foi antecipado para 09/06, por causa do feriado. 

Usuário se jogava no chão nas troca de terapeuta. Não demonstrou 
em momento algum interesse pelas atividades propostas. A maior 
parte do atendimento corria e se jogava no chão, sempre com a 
máscara no queixo.  

19/06/2020 Usuário em avaliação pela Ed. Física.  
26/06/2020 Não compareceu ao atendimento. Usuário não está fazendo uso da 

máscara. 
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. 

 

 

 

Daiany Sartori Volpin 
Educadora Física AMA Litoral-SC 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
 

 
 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Willian Rodrigues Domingues Sanabria 
Data Nascimento: 26/07/2013      
Mês: Março/2020 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

 
 
 

 
Data  

01/06 Atendimento suspenso para realizar reunião de equipe 

08/06 Atendimento online – Atividades foram enviadas para casa (Não respondeu) 

15/06 ATENDIMENTO REALIZADO – Com objetivo de desenvolver a brincadeira 
lúdica, a “Aranha Sapateadeira”, recurso lúdico desenvolvido com luva e 
tampinhas recicladas, foi utilizado no atendimento, acompanhando a 
música de mesmo nome e promovendo um estudo rítmico (sapateado da 
aranha), através do qual varias habilidades foram estimuladas, como a 
atenção compartilhada, interação, concentração, imitação, motricidade 
fina, além de um estímulo da fala por meio da canção.  

22/06 Atendimento online – Atividades foram enviadas para casa (Ainda sem 

resposta) 

29/06 Objetivos: 1- Concentração e atenção compartilhada, motricidade, 
estímulo da linguagem. / 2 – Motricidade, aspectos pedagógico-
musicais, memória.  

Materiais: 1- Copos plásticos / 2- teclado 

Descrição: 1 – Atividade rítmica com copos acompanhando a música 
“Escravos de Jó”, William conseguiu focar e aprender os movimentos, 
se concentrou e realizou por duas vezes a música, conseguiu 
acompanhar a canção cantando também. / 2- Foi abordada a melodia 
da música Fur Elise, de Bethoven. William apresenta certo hiperfoco 
nessa melodia, a proposta foi dar continuidade à ela, já que ele 
aprendeu sem auxilio algum a primeira sequência melódica.  

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, Bairro Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Lorenzo Stein 
Data Nascimento:  27/08/2012     
Mês: Março/2020 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

 
 
 

Data  

01/06 Atendimento suspenso para realizar reunião de equipe 

08/06 Atendimento online – Atividades foram enviadas para casa (respondeu) 

15/06 Faltou 

22/06 Faltou 

29/06 Faltou 

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, Bairro Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: Yan Frujuelle Ambra Vieira  
Data Nascimento: 17/06/2013       
Mês: Março/2020 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

 
 

Data  

01/06 Atendimento suspenso para realizar reunião de equipe 

08/06 Atendimento online – Atividades foram enviadas para casa (respondeu) 

15/06 Faltou 

22/06 Faltou 

29/06 Faltou 

Objetivo  

Terapêutico 
• Aumentar o tempo de permanência nas atividades propostas e 
aumentar a atenção e a concentração na realização nas atividades de 
leitura melódica e na exploração do teclado.  

• Aprimorar a leitura das figuras musicais e abranger o alfabeto musical 
por meio de jogos e leituras melódicas.  

• Explorar as habilidades rítmicas por meio de instrumentos 
percussivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

219 / 705



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

 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Isabella Couto 
Data Nascimento: 27/08/2012    
Mês: Março/2020 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

 
 
 

Data  

01/06 Atendimento suspenso para realizar reunião de equipe 

08/06 Atendimento online – Atividades foram enviadas para casa (Respondeu) 

15/06 ATENDIMENTO REALIZADO – Com objetivo de desenvolver a brincadeira 
lúdica, a “Aranha Sapateadeira”, recurso lúdico desenvolvido com luva e 
tampinhas recicladas, foi utilizado no atendimento, acompanhando a 
música de mesmo nome e promovendo um estudo rítmica (sapateado da 
aranha), através do qual varias habilidades foram estimuladas, como a 
atenção compartilhada, interação, concentração, imitação, motricidade 
fina, além de um estímulo da fala por meio da canção. 

22/06 Atendimento online – Atividades foram enviadas para casa (respondeu) 

29/06 Obs: Estimular a consciência corporal, coordenação motora e a 
linguagem por meio do canto.  

Descrição: A canção zumbalalumba propõe cantar ações com o corpo, 
regidas em um ritmo que pode ser variado para facilitar ou dificultar 
sua execução. Isabella conseguiu realizar os movimentos, e embora 
não tenha cantato a música constantemente, conseguiu cantar algumas 
partes. Após esse primeiro momento, foi repetida a atividade da aranha 
sapateadeira.  

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, Bairro Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 

Relatório Mensal 
Usuário: Soraya Coati A. da Rosa 
Data Nascimento: 11/04/2011  
Mês: Março/2020 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

 
 
 

 
Data  

01/06 Atendimento suspenso para realizar reunião de equipe 

08/06 Paciente não veio ao atendimento por dificuldades de se manter com a 

máscara – Atendimentos on-line estão sendo realizados para orientar 

quanto à dissenbilização no uso do material.  

15/06 Paciente não veio ao atendimento por dificuldades de se manter com a 

máscara – Atendimentos on-line estão sendo realizados para orientar 

quanto à dissenbilização no uso do material.  

22/06 Paciente não veio ao atendimento por dificuldades de se manter com a 

máscara – Atendimentos on-line estão sendo realizados para orientar 

quanto à dissenbilização no uso do material. 

29/06 Paciente não veio ao atendimento por dificuldades de se manter com a 

máscara – Atendimentos on-line estão sendo realizados para orientar 

quanto à dissenbilização no uso do material. 

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, Bairro Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 

Relatório Mensal 
Usuário: Benjamim Tobia da Costa 
Data Nascimento: 01/08/2014   
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

 
 
 

 
Data  

01/06 Atendimento suspenso para realizar reunião de equipe 

08/06 Neste atendimento foi construído o instrumento Kazoo, que foi levado para 

casa. Foi realizada uma preparação da atividade que será feita em casa, 

compreendendo aspectos do trompete. O paciente conseguiu se concentrar 

e teve bom controle motor na manipulação do instrumento 

15/06 Atendimento online – Atividades foram enviadas para casa (características 

do trompete)  (respondeu) 

22/06 Devolutiva da atividade okay, respondeu corretamente aos 
questionamentos a respeito do trompete e kazoo. Com relação ao 
atendimento, iniciamos os movimentos de cups songs, inicialmente 
coma música When i’m gonne, terminamos o atendimento tocando a 
música escravos de Jó. Benjamin trouxe movimentos diferentes, já que 
já havia realizado a atividade anteriormente em uma colônia de férias, 
informação trazida pelo paciente com clareza. Foi enviada atividade 
para casa afim de dar continuidade na automatização dos movimentos 
de cups songs 

29/06 Atendimento online – Atividade foi enviada para casa – continuidade 
dos movimentos de cups songs.  (ainda sem resposta) 

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, Bairro Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 

Relatório Mensal 
Usuário: MIGUEL MACHADO 
Data Nascimento:  
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

 
 
 

 
Data  

01/06 Atendimento suspenso para realizar reunião de equipe 

08/06 Miguel apresentou pouco interesse nos instrumentos musicais, tapou os 

ouvidos em vários momentos, parecendo ter sensibilidade. Não se 

interessou também na interação musical.  

15/06 Atendimento online  

22/06 O paciente apresentou um comportamento disrruptivo no início do 

atendimento, iniciado com a terapeuta anterior, Educadora de artes. O 

comportamento se deu por conta do seu bandaid ter caído. Houve hetero 

agressão sutil, mas o paciente conseguiu adequar seu comportamento sem 

muitos problemas. Depois de conseguiu adequar o comportamento, 

iniciamos uma atividade no piano, o paciente trouxe o seu interesse pelos 

temas das fases de Sonic, ouvimos as músicas juntos e tocamos. Ficou 

combinado de iniciar com alguma outra música do Sonic no próximo 

atendimento.  

29/06 Atividade de expressão musical por meio de cores foi enviada para casa. 

(ainda sem resposta) 

Objetivo  

Terapêutico 
 Em avaliação  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: FABIO MOLINARI 
Data Nascimento:  
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

 
 
 

 
Data  

01/06 Atendimento suspenso para realizar reunião de equipe 

08/06 Fabio demonstrou bastante interesse por música, já fez aula e seu pai toca 

cavaquinho e pandeiro. Demonstrou ter facilidade motora rítmica e na 

manipulação do teclado. Houveram trocas bem interessantes durante o 

atendimento 

15/06 Atendimento online  

22/06 Iniciamos o atendimento pelo momento de lanche, previsto no 
cronograma. Após esse breve momento, iniciamos uma atividade 
rítmica de percussão corporal acompanhado a canção Samba lelê. O 
paciente apresenta destreza nos movimentos e criatividade rítmica. 
Combinamos de iniciar o próximo atendimento com a guitarra e depois 
finalizar o exercício de percussão corporal.  

29/06 Atendimento online – atividade a respeito de expressão das sensações 
musicais por meio de cores foi enviada para casa. (ainda sem resposta) 

Objetivo  

Terapêutico 
Em avaliação 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: Gabriel da Silva de  Souza 
Data Nascimento:  
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

 
 
 

 
Data  

01/06 Atendimento suspenso para realizar reunião de equipe 

08/06 Família optou por manter a quarentena – Atendimento online – Atividades 

foram enviadas para casa (respondeu) 

15/06 Família optou por manter a quarentena – Atendimento online – Atividades 

foram enviadas para casa (respondeu)  

22/06 Família optou por manter a quarentena – Atendimento online – Atividades 

foram enviadas para casa (Ainda sem resposta) 

29/06 Família optou por manter a quarentena – Atendimento online – Atividades 

foram enviadas para casa (ainda sem resposta) 

Objetivo  

Terapêutico 
 • Explorar e desenvolver a prática vocal, pontuando volume e 
aspectos da técnica vocal por meio de canções e solfejos.• Utilizar uma 
abordagem teórica-musical, abordando conceitos como melodia e 
ritmo, trabalhando a cognição, concentração e a motricidade na 
execução prática de peças musicais.• Utilizar a prática em conjunto a 
fim de estimular a interação.• Estimular a atenção, interação e 
cognição por meio de jogos e abordagens pedagógico-musicais. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: Samuel da Silva de Souza 
Data Nascimento:  
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

 
 
 

 
Data  

01/06 Atendimento suspenso para realizar reunião de equipe 

08/06 Família optou por manter a quarentena – Atendimento online – Atividades 

foram enviadas para casa – A atividade enviada (Música com copos)  visa 

um desenvolvimento rítmico de motricidade, promove a interação com o 

outro na prática em conjunto e promove também estímulos cognitivos. 

(respondeu) 

15/06 Família optou por manter a quarentena – Atendimento online – Atividades 

foram enviadas para casa – A atividade enviada (Apreciação Musical) 

promove uma relação com a música e a sensação que causa, é uma 

ambientação sonora de momentos da rotina diária e promove a 

concentração e o bem estar. (respondeu) 

22/06 Família optou por manter a quarentena – Atendimento online – Atividades 

foram enviadas para casa (Ainda sem resposta) 

29/06 Família optou por manter a quarentena – Atendimento online – Atividades 

foram enviadas para casa (Ainda sem resposta) 

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, Bairro Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: AMORA VEIT 
Data Nascimento:  
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

 
 
 

 
Data  

02/06 Paciente ausente por dificuldades com relação ao uso da máscara. Mãe 

estuda a possibilidade de manter a quarentena. - Acompanhamento online. 

  Família optou por manter a quarentena, foram enviadas atividades para 

serem realizadas em casa. as atividades visam estimular a consciência de 

esquema corporal, estimular a linguagem e a interação. (Respondeu) 

16/06 Atendimento online – Atividades foram enviadas para casa – A atividade 

consiste em uma orientação para a mãe a respeito da utilização de músicas 

que narrem atividades diárias, trazendo significado concreto para as letras 

das músicas e promovendo constantes trocas musicais entre a criança e os 

pais.  (Respondeu) - Acompanhamento online. 

23/06 Família optou por manter a quarentena, foram enviadas atividades para 

serem realizadas em casa. as atividades visam estimular a consciência de 

esquema corporal, estimular a linguagem e a interação. (Ainda sem 

resposta) 

30/06 Família optou por manter a quarentena, foram enviadas atividades para 

serem realizadas em casa. as atividades visam estimular a consciência de 

esquema corporal, estimular a linguagem e a interação. (Ainda sem 

resposta) - Acompanhamento online. 

Objetivo  

Terapêutico 
 Em avaliação  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: ENIO NAPP 
Data Nascimento:  
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

 
 
 

 
Data  

02/06 Paciente não veio ao atendimento por dificuldades de se manter com a 

máscara – Atendimentos on-line estão sendo realizados para orientar 

quanto à dissenbilização no uso do material. 

09/06 Atendimento online  

16/06 ATENDIMENTO REALIZADO. FOI REALIZADO UM ATENDIMENTO 

MAIS AMPLO POR SER O PRIMEIRO. A CRIANÇA ACEITOU O 

BRINCAR - CONHECENDO O VIOLÃO E O TELADO, TRABALHANDO 

ESTIMULO DA LINGUAGEM, DA INTERAÇÃO E ATENÇÃO COMPARTILHADA. 

CANTAMOS DO RE MI FA, A RODA DO ONIBUS E A POBRE GALINHA, 

TRABALHANDO O FONEMA V NA BRINCADEIRA COM O AVIAO 

23/06 Atendimento online – Atividades foram enviadas para casa (Ainda sem 

resposta) 

30/06 Objetivos: Estimular a consciência corporal e a linguagem por meio da 
canção Zumbalalumba.  

Descrição: Enio se mostrou mais agitado e menos disposto ao brincar 
junto, seu tempo de atenção se mostrou bastante reduzido, sendo este 
comportamento uma barreira para alcançar os objetivos estabelecidos. 
Houveram outras tentativas, dentre elas a canção do Jacaré, com 
manipulação de um jacaré de brinquedo, que dificultou a troca entre a 
criança e o terapeuta, promovendo um foco excessivo no brinquedo e 
reduzindo o foco na canção em si, a manipulação de instrumentos 
rítmicos não foi efetiva. Ênio se mostrou interessado por explorar 
novamente o teclado, foi então utilizado o instrumento porém com 
dificuldades de estabelecer uma interação efetiva.  

Objetivo  

Terapêutico 
 Em avaliação  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: BRAYAN DOS SANTOS 
Data Nascimento:  
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

 
 
 

 
Data  

02/06 Paciente não veio ao atendimento por dificuldades de se manter com a 

máscara – Atendimentos on-line estão sendo realizados para orientar 

quanto à dissenbilização no uso do material. 

09/06 Paciente não veio ao atendimento por dificuldades de se manter com a 

máscara – Atendimentos on-line estão sendo realizados para orientar 

quanto à dissenbilização no uso do material. 

16/06 Paciente não veio ao atendimento por dificuldades de se manter com a 

máscara – Atendimentos on-line estão sendo realizados para orientar 

quanto à dissenbilização no uso do material. 

23/06 Paciente não veio ao atendimento por dificuldades de se manter com a 

máscara – Atendimentos on-line estão sendo realizados para orientar 

quanto à dissenbilização no uso do material. 

30/06 Paciente não veio ao atendimento por dificuldades de se manter com a 

máscara – Atendimentos on-line estão sendo realizados para orientar 

quanto à dissenbilização no uso do material. 

Objetivo  

Terapêutico 
 Em avaliação  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: ANTONIO DE PAULA 
Data Nascimento:  
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

 
 
 

 
Data  

02/06 Paciente não veio ao atendimento por dificuldades de se manter com a 

máscara – Atendimentos on-line estão sendo realizados para orientar 

quanto à dissenbilização no uso do material. 

09/06 Paciente não veio ao atendimento por dificuldades de se manter com a 

máscara – Atendimentos on-line estão sendo realizados para orientar 

quanto à dissenbilização no uso do material. 

16/06 Paciente não veio ao atendimento por dificuldades de se manter com a 

máscara – Atendimentos on-line estão sendo realizados para orientar 

quanto à dissenbilização no uso do material. 

23/06 Veio para os atendimentos porém chegou atrasado e perdeu o 
atendimento de musica. FALTA 

30/06  

Objetivo  

Terapêutico 
 Em avaliação 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: NOAH ROSA 
Data Nascimento:  
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

 
 

Data  

02/06 Paciente não veio ao atendimento por dificuldades de se manter com a 

máscara – Atendimentos on-line estão sendo realizados para orientar 

quanto à dissenbilização no uso do material. 

09/06 Paciente não veio ao atendimento por dificuldades de se manter com a 

máscara – Atendimentos on-line estão sendo realizados para orientar 

quanto à dissenbilização no uso do material. 

16/06 Paciente não veio ao atendimento por dificuldades de se manter com a 

máscara – Atendimentos on-line estão sendo realizados para orientar 

quanto à dissenbilização no uso do material. 

23/06 Atendimento presencial efetuado. Este foi o primeiro contato com a 
criança e a proposta se deu em investigar sua relação com a música. 
Ao explorar a sala, foi possível perceber um comportamento agitado e 
seu tempo de atenção e foco bastante reduzido, alguns movimentos 
estereotipados e uma maneira peculiar de interagir com objetos, 
hiperfocado em rodar rodas e manipulando de maneira pouco 
funcional os brinquedos. Repetiu algumas partes da música “A roda do 
ônibus” mas não teve troca durante a execução da mesma. No teclado 
também interagiu de maneira repetitiva, tocando um número reduzido 
de notas e com padrão rítmico repetitivo. Os atendimentos se 
destinarão inicialmente a aumentar o tempo de atenção e foco, afim de 
viabilizar momentos de interação com o terapeuta, adequado este 
aspecto, outros objetivos surgirão.  

30/06 Atendimento online – Atividades foram enviadas para casa.  (ainda 
sem resposta)  

Objetivo  

Terapêutico 
 Em avaliação 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: PAULO HENRIQUE 
Data Nascimento:  
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

 
 
 

 
Data  

02/06 Atendimento online – Atividades foram enviadas para casa 

09/06 - Quis cantar no microfone, cantou a música “O sapo não lava o pé” com 
dificuldade, compreendeu a sequência lógica da música do jacaré. Ao final 

foi realizada manipulação do teclado, o que despertou interesse da criança 

e foi combinado de o próximo atendimento iniciar pelo teclado.  

16/06 Atendimento online  

23/06 FALTOU – TORCEU O PÉ E FICOU EM REPOUSO POR ORIENTAÇÕES MÉDICAS 

30/06 Atividade da escada musical teria sido enviada para casa, porém como o 

paciente não compareceu, será enviada no próximo 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, Bairro Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: ANTHONY MOELLER E SILVA 
Data Nascimento:  
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

 
 
 

 
Data  

02/06 Atendimento online  

09/06 O atendimento foi realizado juntamente com a psicóloga da criança. 

Anthony estava bastante agitado, se jogando no chão e realizando 

hetero-agressão. Conseguiu realizar a atividade de notas musicais 

com cores (a mesma atividade foi enviada pra casa) e se interessou 

pela canção do teclado, porém teve muita dificuldade de se manter 

nas atividades.  

16/06 Atendimento online – Atividades foram enviadas para casa (Respondeu) 

23/06 FALTOU POR SUSPEITA DE COVID NA FAMÍLIA, 
AGUARDAM RESULTADOS 

30/06 Atendimento online – Atividade de sequencia lógica da canção “A 
roda do ônibus” seria enviada para casa, porém como o paciente não 
compareceu, será enviada no próximo atendimento presencial. 

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, Bairro Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: EDUARDO VALGAS 
Data Nascimento:  
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

 
 
 

 
Data  

02/06 Atendimento online  

09/06 Primeiro atendimento do paciente. Eduardo apresentou latência na 

realização de comandos e dificuldades em dar respostas verbais, 

apresentando ecolalia constantemente. Se interessou pelo teclado. Não foi 

possível obter respostas sobre. 

16/06 Atendimento online  

23/06 Atendimento presencial –  

Objetivo: Trabalhar um estímulo da fala por meio do canto, investigar 

aspectos musicais e realizar um preparo para a atividade de casa. 

Material: Teclado e escada musical 

Descrição: O paciente se mostrou infantilizado, solicitando verbalmente 

com palavras isoladas alguns brinquedos da sala, como uma moto, um avião 

e um helicóptero. Mostrou uma manipulação estereotipada dos objetos, 

girando pequenas partes, rodas e hélices. Conseguiu identificar as notas da 

escada musical no teclado, realizou a escrita da escala. Ao final tocou 

tambor e pau-de-chuva acompanhando a música “Aquarela”. 

30/06 Atendimento online: Atividade referente à escada musical foi enviada para 

casa. (Ainda sem resposta) 

Objetivo  

Terapêutico 
 Em avaliação 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
 
 
 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Davi Alexandre Almeida 
Data Nascimento: 03/01/2009 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

 
 
 

 
Data  

04/06 Faltou 

11/06 Família optou por manter a quarentena, foram enviadas atividades para 

serem realizadas em casa.  (Respondeu) - Acompanhamento online. 

18/06 Família optou por manter a quarentena, foram enviadas atividades para 

serem realizadas em casa. (Ainda sem resposta) - Acompanhamento online. 

25/06 Família optou por manter a quarentena, foram enviadas atividades para 

serem realizadas em casa. (Ainda sem resposta) - Acompanhamento online. 

Objetivo  

Terapêutico 
 • Aumentar o tempo de permanência nas atividades.  

• Promover atividades de equilíbrio e coordenação rítmica  

• Desenvolver um estudo teórico-prático musical explorando a escrita 
e leitura de partitura.  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 

Relatório Mensal 
Usuário: Usuário: Thiago de Castro Moreria Silveira 
Data Nascimento: 27/08/2012    
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

 
 
 

 
Data  

04/06 Atendimento com Maurício, trabalhando o interesse e a funcionalidade de 

objetos, proporcionando a manipulação motora e a estabilidade. 

11/06 Atendimento online, materiais foram enviados para casa (tambor e 

pandeiro) buscando dar continuidade no trabalho de desenvolvimento da 

funcionalidade no manuseio dos materiais. (Respondeu) 

18/06 Atendimento realizado em parceria com o fisioterapeuta da instituição, 

buscando uma adequação postural, desenvolvimento de funcionalidade no 

manuseio de materiais e investigação de materiais que prendam a atenção 

do paciente.  

25/06 Atendimento online, foi enviada a mesma atividade melhorando alguns 

aspectos, como eliminar o estimulo visual dos vídeos, utilizando apenas 

áudio, engrossamento da base do tambor proporcionando e estimulando a 

função do pegar e a inserção da baqueta, substituindo a batida com a palma 

da mão, já que este movimento tem se apresentado mais como uma 

estereotipia do que como um manipular o tambor funcionalmente. (Ainda 

sem resposta) 

Objetivo  

Terapêutico 
Aumentar a permanência e funcionalidade de se manter sentado; 

desenvolver um foco de interesse 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, Bairro Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 

Relatório Mensal 
Usuário: Joyce Manuela Pereira dos Santos 
Data Nascimento: 23/01/2008 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

 
 
 

 
Data  

04/06 Foi realizado um jogo de sequência lógica da música do jacaré, após isso a 

música foi tocada. Ao final houve uma preparação para a atividade de casa, 

onde a tarefa será de completar as notas da escada musical, escrevendo-as. 

11/06 Atendimento online - Atividade referente à sequência de notas da escada 

musical foi enviada para casa, objetivando estimulo cognitivo e motor. 

(Respondeu) 

18/06 Atendimento presencial – Foi realizado um exercício de memória sonora, 

buscando estimular a atenção e concentração, além da nomeação dos 

animais, que é um estímulo da linguagem. Joyce conseguiu realizar a 

atividade com funcionalidade, memorizando pelo período do áudio e 

montando a sequência ao final. Com relação ao retorno da atividade 

enviada para casa,  

25/06 Atendimento online, foi enviada atividade de reforço para a memória 

sonora.  (Ainda sem resposta) 

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, Bairro Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 

Relatório Mensal 
Usuário: João Batista Bronzatti de Oliveira  
Data de nascimento: 30/05/2011  
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

 

 
Data  

04/06 Chegou 10 minutos atrasado para o atendimento. Foi realizada uma 

atividade de construção de um instrumento musical, o kazoo, realizado com 

um cano de pvc, uma sacola plástica e elástico, além de tesoura para 

recortar a sacola, exigindo portanto uma série de habilidades motoras. João 

apresentou bastante dificuldade no manuseio dos materiais e não 

conseguiu fixar o elástico no cano. Não houve tempo para maior exploração 

sonora do instrumento. Apresentou alguns movimentos estranhos e se 

mostrou um pouco distante 

11/06 Atendimento online – Foi enviada atividade para casa, um questionário de 5 

perguntas referentes às características do teclado, instrumento 

frequentemente utilizado em atendimento. O objetivo é o de desenvolver 

um jogo de Perfil Musical.  (Não respondeu) 

18/06 A atividade enviada para casa não retornou feita, foi portanto reenviada 

juntamente com mais uma atividade, somando portanto duas atividades 

que deverão retornar no dia 02/07. No atendimento presencial, a proposta 

foi de trabalhar uma nova funcionalidade para os copos de cozinha, uma 

funcionalidade musical. Trabalhamos portanto aspectos da percussão, que 

estimulam a coordenação motora fina, planejamento motor, a 

concentração e a atenção compartilhada. A música escravos de jó foi 

utilizada para a atividade.  

25/06 Atendimento online, atividades foram enviadas para casa. A atividade 
referente às características do teclado foi reenviada já que não havia sido 
realizada, e uma nova atividade, dando continuidade à atividade percussiva 
com copos foi também encaminhada. (Ainda sem resposta) 

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, Bairro Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: Miguel dos Santos Alves Nogueira  
Data de nascimento: 05/02/2013  
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

 
 
 

 
Data  

04/06 Foi realizada uma atividade de construção de um instrumento musical, o 

kazoo, realizado com um cano de pvc, uma sacola plástica e elástico, além 

de tesoura para recortar a sacola, exigindo portanto uma série de 

habilidades motoras. Miguel apresentou dificuldade apenas para fixar o 

elástico no cano. Foram exploradas a música “O Jacaré foi passear na lagoa” 
e a melodia da canção “Blues dos mosquitos”. 

11/06 Atendimento online - Atividade referente à sequência de notas da escada 

musical foi enviada para casa, objetivando estimulo cognitivo e motor. 

(Respondeu) 

18/06 Neste atendimento presencial, copos de cozinha plásticos foram utilizados 

para abordar aspectos do planejamento motor e atenção compartilhada. A 

música utilizada foi Cups songs – When I’m Gone, com movimentos 

bastante complexos, e foi possível perceber uma boa destreza no 

planejamento motor por parte da criança.   

25/06 Atendimento online, atividade de ritmo com copos foi enviada para casa, 

visando dar continuidade às atividades iniciadas em atendimento 

presencial. (Ainda sem resposta) 

Objetivo  

Terapêutico 
Em avaliação  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Gabriel Zanchieta Borges  
Data Nascimento: 11/12/2008 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

 
 
 

Data  

04/06 Primeiro atendimento – Se atraiu pelo teclado, aparenta ter hiperfoco em 

algumas melodias, começa a tocar e sempre retorna para as mesmas, “A 
thousan years” foi o foco.  

 

11/06 Atendimento online  

18/06 Atendimento presencial – Foi realizado inicialmente uma preparação para 

as atividades que foram enviadas para casa, referente às sensações que a 

música expressa. Após esse primeiro momento a peça musical Minuet G, de 

Bach foi abordada afim de proporcionar estímulos cognitivos e motores, 

cognitivos relacionados à leitura da partitura, e motores relacionado ao 

planejamento dos movimentos à duas mãos no teclado.  

25/06 Atendimento online – Atividade referente à música e às sensações e 

sentimentos foi enviada para casa. A proposta é de que a criança ouça 

músicas e tente expressar a sensação que tem ao ouvir a música por meio 

de desenhos e cores. (Ainda sem resposta) 

Objetivo  

Terapêutico 
 Em avaliação 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Aiken Arthur Ribeiro Novaes  
Data de nascimento: 10/11/2013  
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves  

 
 
 

 
Data  

04/06 Foi realizada a construção do Kazoo, o som foi explorado na musica “O 
jacaré foi passear na lagoa” e fizemos a sequencia lógica da música. Ao final 

realizamos uma preparação da criança para a realização da atividade para 

casa – Aiken apresentou dificuldades na escrita da escala musical, mas 

reconhece as letras. 

11/06 Atendimento online - Atividade referente à sequência de notas da escada 

musical foi enviada para casa, objetivando estimulo cognitivo e motor. 

(Respondeu) 

18/06 Atendimento presencial – O lanche foi realizado, tomando 15 minutos do 

atendimento. Os 15 minutos restantes de atendimento efetivo se deram em 

uma atividade que proporciona um estímulo cognitivo e planejamento 

motor, a atividade Palma Pé envolve leitura, criatividade, motricidade. O 

paciente ao final criou sua própria sequência. Não houveram dificuldades 

significativas na execução da atividade, permitindo então aprimorar a 

atividade, partindo para ritmos corporais mais elaborados. 

25/06 Atendimento online – Atividade rítmica com copos utilizando a música 

“Escravos de Jó” foi enviada para casa. (ainda sem resposta) 

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, Bairro Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
 

Relatório Mensal 
Usuário: José Eduardo de Oliveira da Costa  
Data de nascimento: 11/11/2013  
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

 
 
 

 
Data  

04/06 Família optou por manter a quarentena – Atendimento online – Atividades 

foram enviadas para casa  

11/06 Família optou por manter a quarentena – Atendimento online – Atividades 

foram enviadas para casa 

18/06 Família optou por manter a quarentena – Atendimento online – Atividades 

foram enviadas para casa 

25/06 Família optou por manter a quarentena – Atendimento online – Atividades 

foram enviadas para casa 

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, Bairro Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 

Relatório Mensal 
Usuário: Gabriel Ávila de Oliveira 
Data Nascimento: 08/03/2013 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

 

 

 
Data  

04/06 Atendimento online 

11/06 Feriado 

18/06 Atendimento online 

25/06 Objetivos: Trabalhar a atenção e a motricidade 

Material: Copo plástico 

Descrição: Atendimento presencial – Utilizamos o copo como instrumento 

musical, abordando movimentos rítmicos para acompanhar a música 

“Escravos de Jó” e “When i’m gone”, nesta segunda houve certa recusa, mas 
de um modo geral, Gabriel conseguiu executar os movimentos e memorizar 

as sequencias rítmicas.  

Objetivo  

Terapêutico 
• Aumentar o foco de atenção nas atividades musicais 

• Utilizar as experimentações melódicas no teclado buscando promover um 
estímulo da motricidade fina. 

• 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, Bairro Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Davi Beuting Severo 
Data Nascimento: 03/08/2011    
Mês: Junho/2020 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

 
 

Data  

04/06 Atendimento online 

11/06 Feriado 

18/06 Atendimento online 

25/06 Objetivos: Trabalhar a atenção e a motricidade 

Material: Copo plástico 

Descrição: Objetivos: Promover a atenção compartilhada e a motricidade. 

Materiais: Copos plásticos 

Descrição: No início do atendimento foi realizado o momento do lanche. 

Depois foi dado início ao atendimento presencial - Utilizamos o copo como 

instrumento musical, abordando movimentos rítmicos para acompanhar a 

música “Escravos de Jó”, porém a criança tampou os ouvidos algumas vezes 

e se recusou a cantar junto. Realizamos um combinado então de utilizar no 

próximo atendimento um material pelo qual se interessou, a aranha 

sapateadora, com a qual ficou combinado que será utilizada para realizar 

padrões rítmicos e cantar. 

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, Bairro Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 

Relatório Mensal 
Usuário: Álvaro Felipe de Paula da Silva  
Data Nascimento: 21/08/2014  
Mês: Junho/2020 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 
 

Data  

04/06 Atendimento online 

11/06 Feriado 

18/06 Atendimento online 

25/06 Objetivos: Investigar dificuldades e potencialidades nas quais a terapia 

musical pode auxiliar. Da mesma forma, investigar vivencias e gostos 

musicais afim de realizar um planejamento individualizado.  

Materiais: Teclado, tambores, cartões de sequência lógica da música do 

jacaré.  

Descrição: Álvaro foi bastante sociável, não teve comportamentos 

disrruptivos, apresentou ponta de pé e estereotipias motoras algumas 

vezes, sorriu e se divertiu algumas vezes. No teclado foi realizada uma 

atividade de prática de conjunto, a criança tocando o teclado e o terapeuta 

o violão, utilizando a música Tumbalacatum, possibilitando perceber que a 

imitação motora está adequada. Álvaro narrou gostar de rock. Após esse 

primeiro momento, a música “O jacaré foi passear lá na lagoa” foi abordada 

afim de promover o canto, foi também realizada a sequencia lógica da 

música, demonstrando que Álvaro apresenta boa compreensão e 

funcionamento intelectual. Na leitura das notas musicais, demonstrou 

reconhecer apenas algumas letras, porém não é um atraso significativo, já 

que tem apenas 5 anos.  

Objetivo  

Terapêutico 
 Em avaliação 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 

Relatório Mensal 
Usuário: Guilherme Cavalheiro Santos  
Data Nascimento:10/04/2009  
Mês: Junho/2020 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 
 

Data  

04/06 Atendimento online 

11/06 Feriado 

18/06 Atendimento online 

25/06 Objetivos: Investigar dificuldades e potencialidades nas quais a terapia 

musical pode auxiliar. Da mesma forma, investigar vivencias e gostos 

musicais afim de realizar um planejamento individualizado.  

Materiais: Teclado, flauta,  

Descrição: Guilherme se mostrou bastante comunicativo, narrou vivencias 

musicais escolares e trouxe indagações a respeito do funcionamento da 

flauta. Mostrou bom controle da motricidade fina, conseguindo executar 

uma oitava inteira da escala de Dó na flauta doce germânica. Se interessou 

pelo teclado no qual foram realizadas atividades de reconhecimento 

melódico, identificou com facilidade o parabéns pra você e o executou. 

Tocou a música “Dó – ré – mi pastorzinha” sem necessidade de escrita. 
Trouxe como gosto musical a música Believer, que foi utilizada para explorar 

aspectos rítmicos no teclado. 

Objetivo  

Terapêutico 
 Em avaliação 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Hector Augusto Pereira Machado  
Data Nascimento: 07/04/2010  
Mês: Junho/2020 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 
 

Data  

05/06 Este foi o primeiro atendimento do paciente. Apresentou uma narrativa 

confusa sobre a escola, se mostrou nervoso frente à frustrações (errando a 

música solicitada) e um pouco irritado, também apresentou dificuldade para 

manter o contato ocular, porém estas foram as únicas dificuldades 

autisticas visíveis neste primeiro momento. A proposta foi a de conhecer um 

pouco sobre os instrumentos e experimentá-los, foi falado sobre o violão, a 

flauta e o piano. 

12/06 Atendimento Online 

19/06 Atendimento a respeito da coordenação rítmica foi realizado, utilizando 

diversos recursos rítmicos, como o Djembê, Bongô, Cajón, Meia-lua, Corpo 

(palma, batida na coxa e estalos). Montamos sequencias para coordenação 

rítmica, ao final acompanhamos a música “Samba lelê” com percussão 
corporal, sempre trazendo um olhar positivo para o erro e valorizando o 

processo de aquisição dessas habilidades 

26/06 Foi enviada atividade para casa – Completar a escada musical (ainda sem 

resposta)  

Objetivo  

Terapêutico 
 Em avaliação 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 

Relatório Mensal 
Usuário:  Luan Henrique Sebold  
Data de nascimento: 06/08/2004  
Mês: Junho/2020 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 
 

Data  

05/06 Falta 

12/06 Atendimento Online 

19/06 Este foi o primeiro atendimento – Luan demonstrou gostar de música 

porém não lembrou dos nomes das músicas que gostava. 

Experimentamos os instrumentos da sala, o paciente se interessou 

pelo teclado e somente ao final do atendimento trouxe a informação 

de que já fez aula de flauta. Foi solicitado para que traga no próximo 

atendimento os nomes das músicas de seu interesse para serem 

abordadas em atendimento.  

26/06 Atendimento Online  

Objetivo  

Terapêutico 
 Em avaliação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

248 / 705



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

 

Relatório Mensal 
Usuário:  Diogo Couvodos Casa  
Data de nascimento:15/12/2011  
Mês: Junho/2020 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 
 

Data  

05/06 Falta 

12/06 Atividade rítmica com copos acompanhando a música “Escravos de Jó” foi 
enviada para casa (não respondeu) 

19/06 Falta  

26/06 Atendimento online 

Objetivo  

Terapêutico 
Em avaliação 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 

Relatório Mensal 
Usuário: Guilherme Bonifacio Guisard  
Data Nascimento:13/05/2006  
Mês: Junho/2020 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 
 

Data  

05/06 Primeiro atendimento. A proposta foi de conhecer os instrumentos da sala 

de musica e investigar a vivencia e gostos musicais do paciente. Guilherme 

perguntou constantemente a hora de ir embora e respondia “não posso” 
quando não queria realizar alguma atividade 

12/06 Atendimento online 

19/06 Foi realizada a atividade de memória sonora acentuando algumas 

dificuldades, trazendo não só os instrumentos mas aumentando a 

dificuldade do exercício com relação à memória. Guilherme teve muito bom 

desempenho na atividade. Após esse primeiro momento, uma atividade 

rítmica foi realizada, inicialmente o palma pé, afim de investigar a 

coordenação motora, como houve ótima resposta neste aspecto, 

começamos os movimentos rítmicos com copo, acompanhando a música 

escravos de jó. Guilherme não quis fazer sozinho o ritmo mas depois aceitou 

realizar enquanto o terapeuta tocava violão, conseguiu fazer todas as 

partes. Ao final foi executada uma canção ao piano, solicitação do paciente. 

26/06 Atendimento online, atividades foram enviadas para casa. Atividade de 

apreciação musical e reflexão a respeito das sensações e sentimentos 

musicais foi enviada para casa. A proposta é de estimular a apreciação e 

vivencia musical e a reciprocidade sócio-emocional. (Ainda sem resposta) 

Objetivo  

Terapêutico 
Em avaliação 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 

Relatório Mensal 
Usuário: Jean Fernando de Oliveira Junior 
Data Nascimento: 27/05/2013 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 
 

Data  

05/06 Compareceu à AMA porém não conseguiu ficar em atendimento por conta 

do uso da máscara. 

12/06 Paciente não está comparecendo por dificuldades no uso da máscara. 

Orientações a respeito da dissensibilização uso do material foram enviadas 

para casa. – Acompanhamento online. 

19/06 Paciente não está comparecendo por dificuldades no uso da máscara. 

Orientações a respeito da dissensibilização uso do material foram enviadas 

para casa. Acompanhamento online. 

26/06 Paciente não está comparecendo por dificuldades no uso da máscara. 

Orientações a respeito da dissensibilização uso do material foram enviadas 

para casa. Acompanhamento online. 

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, Bairro Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: Vinicius Rodrigues Motta 
Data de nascimento: 27/08/2004 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 
 

Data  

05/06 Família optou por manter a quarentena. Atividades foram enviadas para 

casa (respondeu) – Acompanhamento online. 

12/06 Família optou por manter a quarentena. Atividades foram enviadas para 

casa (Respondeu) - Acompanhamento online. 

19/06 Família optou por manter a quarentena. Atividades foram enviadas para 

casa (Ainda sem resposta) - Acompanhamento online. 

26/06 Família optou por manter a quarentena. Atividades foram enviadas para 

casa (Ainda sem resposta) - Acompanhamento online. 

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, Bairro Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: Erik Nathan  
Data Nascimento:  
Mês: Junho/2020 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 
 

Data  

05/06 Atendimento online 

12/06 (antecipado para dia 08/06 por conta do feriado)  Erik demonstrou 

inicialmente um grande interesse por explorar a sala, quis brincar com uma 

moto e assoprar um apito, tirou a máscara algumas vezes para tocar o apito. 

Foi realizada uma atividade de memória sonora com áudios e figuras de 

instrumentos musicais. Erik demonstrou muito interesse pelos pratos da 

bateria e pelo violino. Conseguiu realizar a tarefa e compreender que 

apenas ao final dela poderia explorar outros instrumentos. 

19/06 Atendimento online – Atividades foram enviadas para casa. (não 

respondeu) 

26/06 Falta 

 

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 a interação por meio canções e experimentações sonoras, 
com atividades de acompanhamento rítmico e melódico e por meio de 
improvisações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

253 / 705



AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro 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: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 
 

Data  

05/06 Atendimento online 

12/06 Falta 

19/06 Atendimento online  

26/06 Objetivos: Investigar dificuldades e potencialidades nas quais a 

terapia musical pode auxiliar. Da mesma forma, investigar vivencias e 

gostos musicais afim de realizar um planejamento individualizado.  

Materiais: Teclado, flauta,  

Descrição: Daniel não apresentou nenhum comportamento 

disrruptivo, não se interessou muito pela abordagem musical 

apresentada, mas ficou combinado de que ele trará para o próximo 

atendimento suas vivencias musicais. Narrou já ter participado de 

fanfarra e tocado bombo e trombeta, esta ultima ficou em dúvida.  

Objetivo  

Terapêutico 
 Em avaliação  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 

Relatório Mensal 
Usuário: Felipe Gabriel da Silva 
Data Nascimento: 02/10/2010  
Mês: Junho/2020 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 
 

Data  

05/06 Atendimento online 

12/06 (antecipado para dia 08/06) Felipe estava um pouco agitado quando entrou 

na sala, mas logo se acalmou, demonstrou interesse por explorar a sala, mas 

conseguiu se concentrar e ter uma troca com o terapeuta com a música 

“Que bonita a sua roupa”. Foi realizada então uma atividade rítmica com os 
copos, afim de prepara-lo para a atividade de casa, também rítmica 

utilizando copos para acompanhar a canção “Escravos de Jó”. Ao final foi 
explorado o teclado 

19/06 Atendimento online –Atividade conjunta com Erik foi enviada para 

casa – Atividade rítmica com copos acompanhando a música 

“Escravos de Jó” (Não respondeu)  

26/06 Felipe estava agitado e pouco interessado no atendimento, rejeitando 

musicais que geralmente o acalmam e promovem boa interação e 

atenção. Se interessou algumas vezes pelo teclado mas não teve 

muitas trocas. Se interessou também pela aranha sapateadora porém 

rapidamente perdeu este interesse.  

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, Bairro 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: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 
 

Data  

05/06 Atendimento online 

12/06 (antecipado para dia 08/06) Neste atendimento a proposta foi de 

resgatar a construção do Mangá. Foi realizada apreciação musical de 

três músicas afim de escolher uma para ambientar a primeira cena da 

história. Treinamos a melodia da música “Nemo-Nightwish”. Foi 
enviada atividade para casa com a proposta de construir os primeiros 

4 quadrinhos da história 

19/06 Atendimento online – Atividade referente à construção de um Mangá 

foi enviada para casa (Respondeu) 

26/06 Foi dado continuidade à construção do mangá, iniciado no 

atendimento anterior, seguem, portanto, os mesmos objetivos 

terapêuticos. Foi realizada uma pesquisa buscando inspirações para a 

trilha sonora do mangá.   

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

 

Relatório Mensal 

 
 

Usuário: Lucas Norberto Campos 
Data Nascimento: 04/09/1998 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 
 

Data  

05/06 Atendimento online 

12/06 Antecipado de sexta, do dia 12 para o dia 08/06) – Foi realizada uma 

exploração da pasta de música, priorizando músicas novas.  

19/06 Atendimento online – Atividade de memória sonora foi enviada (Sem 

resposta) 

26/06 Levando em conta algumas informações trazidas pela mãe, o primeiro 

momento do atendimento foi utilizado buscando um momento de se 

acalmar, respirar, ouvir uma música que proporcionasse mais 

concentração e foco. Lucas respondeu bem, conseguiu diminuir as 

estereotipias e adequar a respiração. Após esse primeiro momento, 

uma exploração de músicas da pasta foi realizada, buscando manter 

uma condução mais calma do atendimento.  

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, Bairro Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
 

Relatório Mensal 
 

Usuário: Lino Carlos Franzoi Junior 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 
 

Data  

05/06 Atendimento online 

12/06 (antecipado para dia 08/06) Iniciamos uma estratégia de marcar com 

marca texto as palavras que o paciente deve cantar, e utilizamos um 

pequeno circulo representando os momentos de utilizar o pau de 

chuva, para automatizar tanto o canto quanto os momentos de 

utilizar o pau de chuva.  

19/06 Atendimento online – Atividade de memória sonora foi enviada 

26/06 Inicialmente houve uma conceituação do Kazoo, utilizando cano de 

pvc, sacola plástica e elástico. Foi possível perceber que Junior 

conseguiu prolongar a voz mais do que consegue durante a prática do 

canto. Após esse momento iniciou-se uma exploração das músicas 

novas utilizadas na oficina. Durante essa exploração três propostas 

surgiram, a de realizar uma sequencia rítmica com palmas na música 

“Sina” – Djavan, Tocar chocalho, e depois tocar cajón na música 

“Never let me down”, foi bastante positivo o fato de o paciente não 
ter recusado nenhuma das propostas, executando todas elas durante 

as músicas. Embora tenha havido necessidade de reforçar comandos 

para que continuasse tocando os instrumentos, Junior conseguiu 

obter mais autonomia que o habitual durante essas explorações.  

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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José Otavio Fonseca Soares 
Educador Físico AMA Litoral-SC 

 
 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Lorenzo Stein 

Data Nascimento: 05/06/2012 – 8 anos 

Mês: Junho/2020 

Profissional: Professor de Educação física José Otávio F. Soares  

 

Data Atividade 
01/06 Reunião da Equipe 

 
08/06 Usuário em avaliação, recebendo atendimento online 

 
15/06 Atendimento online 

 
 
 
 
 

22/06 

Atividade em casa. 
Jogo adaptado com balão, onde o usuário precisa encher o balão 
(caso consiga) e brinque, tentando não deixar cair no chão. / 
Boliche com bola de meia e garrafas pet, onde as garrafas serão 
colocadas a cerca de 2m de distancia para que o usuário derrube-as 
com a bola de meia. 
Objetivos:. Atenção, Contato visual com o objeto, socialização, 
coordenação motora. 
Materiais: 1 balão. / Garrafas pet e meias 
 

29/06 Atendimento online 
 

Objetivos 
 

Desenvolver o interesse pelos jogos 
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José Otavio Fonseca Soares 
Educador Físico AMA Litoral-SC 

 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: William David Sanabria 

Data Nascimento: 27/07/2013 – 6 anos 

Mês: Junho/2020 

Profissional: Professor de Educação física José Otávio F. Soares  

 

Data Atividade 
01/06 Reunião da Equipe 

 
08/06 Usuário em avaliação, recebendo atendimento online 

 
 
 

15/06 

Caminhada, passes com bola de futebol, passes com bola de tênis 
Objetivo: Propor diversos jogos e materiais afim de conhecer o 
usuário, observando seus interesses. 
Materiais: Bolas, brinquedos, cones, arcos.  
Resultados: Não teve contato verbal, quis brincar sozinho, jogou 
futebol sem funcionalidade. 
 

22/06 Atendimento online 
 

 
 

29/06 

Horário do Lanche, jogo da memória e jogo do tigre ( acertar a bola 
de ping pong na cesta do brinquedo) 
Objetivo: Estimular a concentração, socialização 
Materiais: Jogo de memória, brinquedo e bola de ping pong 
Resultados: Foi tranquilo ao realizar o lanche e posteriormente 
desenvolveu os jogos com tranquilidade, mostrando-se calmo e 
concentrado ao realizar as atividades. 
 

 
 

Objetivos 
 

Desenvolver o interesse pelos jogos 
Desenvolver a coordenação motora 
Trabalhar a socialização 
Melhorar o contato verbal 
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José Otavio Fonseca Soares 
Educador Físico AMA Litoral-SC 

 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Gabriel Luiz Pereira Andrade 

Data Nascimento: 21/05/2015 – 5 anos 

Mês: Junho/2020 

Profissional: Professor de Educação física José Otávio F. Soares  

 

Data Atividade 
 
 
 
 

08/06 

Jogo do tigre, acertar a bola ping pong na cesta do brinquedo, 
Passes com bola de tênis, Futebol. 
Objetivo: Propor diversos jogos e materiais afim de conhecer o 
usuário, observando seus interesses. 
Materiais: Bolas, brinquedos, cones.  
Resultados: Bastante birra, chorou, tentava tirar a máscara o 
atendimento todo, não teve interesse por nenhum jogo, apenas 
brinquedos 
 

15/06 Atendimento online 
 

22/06 Foi para casa devido ao não uso da máscara 
 

29/06 Atendimento online 
 

 
 

Objetivos 
 

Desenvolver o interesse pelos jogos 
Desenvolver a coordenação motora 
Trabalhar a socialização 
Melhorar o contato verbal 
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José Otavio Fonseca Soares 
Educador Físico AMA Litoral-SC 

 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Matheus Sturmer Amandio 

Data Nascimento: 06/05/2015 – 5 anos 

Mês: Junho/2020 

Profissional: Professor de Educação física José Otávio F. Soares  

 

Data Atividade 
08/06 Atendimento online 

 
15/06 Atendimento online 

 
22/06 Atendimento online 

 
29/06 Atendimento online  

 
Objetivos 

 
Desenvolver o interesse pelos jogos 
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José Otavio Fonseca Soares 
Educador Físico AMA Litoral-SC 

 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Benjamim Tobia da Costa 

Data Nascimento: 01/08/2014 – 5 anos 

Mês: Junho/2020 

Profissional: Professor de Educação física José Otávio F. Soares  

 

Data Atividade 
 
 
 
 

08/06 

Passes com bola de tênis, passes de futebol, passes com bola de 
vôlei, arremesso com bola de basquete, circuito. 
Objetivo: Propor diversos jogos e materiais afim de conhecer o 
usuário, observando seus interesses e coordenação corporal. 
Materiais: Bolas, cones, arcos.  
Resultados: Demonstrou bastante interesse pelos jogos 
apresentados, mostrando certa habilidade ao desenvolver as 
atividades, conseguiu se concentrar e executar as atividades. 
 

15/06 Usuário em avaliação 
 

 
 

22/06 

Alongamento, circuito, futebol, trabalho de lateralidade. 
Objetivo: Trabalhar a coordenação motora, socialização e 
concentração 
Materiais: Bola de futebol, cones, arcos.  
Resultados: Desenvolveu as atividades com presteza, mostrando-
se atento ao que era lhe solicitado.  
 

 
 
 

29/06 

Atividade para casa. 
Fazer zig-zag e passar sobre os objetos espalhados 
Objetivo: Trabalhar a marcha, equilíbrio, coordenação motora e 
concentração. 
Materiais: Objetos que sirvam de obstáculo (caixa de sapato, 
calçados, baldes, vassoura, etc.) 
 

Objetivos 
 

Aprimorar a habilidade nos jogos 
Desenvolver a coordenação motora 
Trabalhar a Socialização 
Melhorar o contato verbal 
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José Otavio Fonseca Soares 
Educador Físico AMA Litoral-SC 

 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Bernardo Rey Portinoi 

Data Nascimento: 08/03/2006 – 14 anos 

Mês: Junho/2020 

Profissional: Professor de Educação física José Otávio F. Soares  

 

Data Atividade 
 
 
 

02/06 

 
Objetivo: Propor diversos jogos e materiais afim de conhecer o 
usuário, observando seus interesses. 
Materiais: Bola de ping pong, bola de tênis, dominó, jogo de dama. 
Resultados: Usuário apresentou-se receptivo as atividades 
propostas, mostrando boa comunicação verbal e coordenação 
motora a ser trabalhada. 
 

 
 
 
 

09/06 

Atividade para fazer em casa.  
Caminhada ao ar livre ou andar de bicicleta, subir degraus / Jogos 
de tabuleiro (xadrez, quebra-cabeça, etc) 
Objetivo: Melhorar o condicionamento físico e o sistema 
cardiovascular / Concentração e raciocínio. 
 Materiais: Bicicleta, escadas, Jogos de tabuleiro. 
 

 
 
 

16/06 

Alongamento e Jogo de dama.  
Objetivo: Oportunizar momentos de consciência corporal e 
concentração, buscando a melhora do desenvolvimento social. 
Materiais: Jogo de dama. 
Resultados: Mostrou boa coordenação nos alongamentos e ótimo 
desempenho no jogo de dama, mantendo uma boa comunicação 
verbal. 
 

 
 

23/06 

Atividade para fazer em casa.  
Caminhada ao ar livre, subir degraus, agachamento na cadeira. 
Objetivo: Melhorar o condicionamento físico e o sistema 
cardiovascular. 
Materiais: Escadas, cadeira. 
 

30/06 Faltou 
 

 
Objetivos 

Aprimorar a habilidade nos jogos 
Desenvolver a coordenação motora 
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José Otavio Fonseca Soares 
Educador Físico AMA Litoral-SC 

 
 

 Trabalhar a Socialização 
 

 

AMA 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: Junho/2020 

Profissional: Professor de Educação física José Otávio F. Soares  

 

Data Atividade 
02/06 Faltou 

 
09/06 Usuário em avaliação, recebendo atendimento online 

 
16/06 Faltou 

 
 

23/06 
Vídeo chamada, Usuário em avaliação 

 
 
 

30/06 

Brincadeira do tigre, acertar a bola ping pong na cesta do brinquedo. 
Passes com bola de tênis. 
Objetivo: Propor diversos jogos e materiais afim de conhecer o 
usuário, observando seu interesse. 
Materiais: Bolas, brinquedos, cones.  
Resultados: Demonstrou bastante nervosismo, não teve contato 
verbal nenhum. Interagiu somente com as bolas de ping pong.  
 

 
Objetivos 

 

Incorporar o conhecimento dos esportes 
Desenvolver a coordenação motora 
Trabalhar a Socialização 
Melhorar o contato verbal 
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José Otavio Fonseca Soares 
Educador Físico AMA Litoral-SC 

 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Sofia Taborda do Amaral 

Data Nascimento: 22/10/2009 –10 anos 

Mês: Junho/2020 

Profissional: Professor de Educação física José Otávio F. Soares  

 

Data Atividade 
02/06 Atendimento onleine. 

 
09/06 Usuário em avaliação, recebendo atendimento online 

 
16/06 Vídeo chamada, juntamente com a Psicóloga Mariana. 

Objetivo: Ter o primeiro contato visual com o usuário e mãe. 
 

23/06 Atendimento online – Envio da atividade de psicologia  
 

30/06 Atendimento online – Envio da atividade de educação física 
 

Objetivos 
 

Desenvolver o interesse pelos jogos 
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José Otavio Fonseca Soares 
Educador Físico AMA Litoral-SC 

 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Amora Cecília Veit da Silva 

 Data Nascimento: 02/12/2016 – 3 anos 

Mês: Junho/2020 

Profissional: Professor de Educação física José Otávio F. Soares  

 

Data Atividade 
02/06 Faltou 

 
09/06 Usuário em avaliação, recebendo atendimento online 

 
16/06 Atendimento online   

 
23/06 Atendimento online  

 
30/06 Atendimento online  

 
Objetivos 

 
Desenvolver o interesse pelos jogos 
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José Otavio Fonseca Soares 
Educador Físico AMA Litoral-SC 

 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Emanuel Gonçalves Buzzo 

Data Nascimento: 03/02/2012 – 8 anos 

Mês: Junho/2020 

Profissional: Professor de Educação física José Otávio F. Soares  

 

Data Atividade 
09/06 Faltou 

 
16/06 Usuário em avaliação, recebendo atendimento online 

 
 
 
 

23/06 

Circuito, futebol, passes com bola de tênis. 
Objetivo: Propor diversos jogos e materiais afim de conhecer o 
usuário, observando seu interesse. 
Materiais: Bolas, brinquedos, cones, arcos.  
Resultados: Apresentou coordenação motora pouco defasada para 
a idade, desenvolveu as atividades propostas com prontidão, porém 
com lentidão ao executa-las 
 

 
 

30/06 

Atividade em casa, encher o balão e simular jogo de vôlei  
Objetivo: Estimular o sistema cardiopulmonar, manter a atenção, o 
contato visual, trabalho motor e socialização com os irmãos 
Materiais: Balão.  
 

 
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 Brilllinger 

Data Nascimento: 22/09/2016 – 3 anos 

Mês: Junho/2020 

Profissional: Professor de Educação física José Otávio F. Soares  

 

Data Atividade 
 
 
 

09/06 

Primeiro atendimento. 
Caminhou, chutou bola, brincou com cones, bola de tênis de mesa. 
Objetivo: Propor diversos jogos e materiais afim de conhecer o 
usuário, observando seu interesse. 
Materiais: Bola de futebol, bola de borracha, bola de tênis, cones.  
Resultados: Demonstrou interesse nos materiais apresentados, boa 
coordenação motora e atendeu quando solicitado. 
 

16/06 Usuário em avaliação – Acompanhamento online. 
 

 
 
 

23/06 

Circuito, passes de futebol. 
Objetivo: Trabalhar a coordenação motora, equilíbrio, interação 
social. 
Materiais: Arcos, cones, bola de futebol.  
Resultados: Desenvolveu as atividades com tranquilidade, 
mostrando equilíbrio adequado e boa interação. 
 

30/06 Usuário em avaliação – Acompanhamento online. 
 

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: Junho/2020 

Profissional: Professor de Educação física José Otávio F. Soares  

 

Data Atividade 
09/06 Faltou  

 
16/06 Usuário em avaliação – Acompanhamento online. 

 
 

 
 
 
 

23/06 

Brincadeira do tigre, acertar a bola ping pong na cesta do brinquedo. 
Passes com bola de tênis. Futebol. 
Objetivo: Propor diversos jogos e materiais afim de conhecer o 
usuário, observando seus interesses. 
Materiais: Bolas, brinquedos, cones, arcos.  
Resultados: Realizou bem as atividades, mostrando boa 
coordenação motora. 
 

30/06 Usuário em avaliação – Acompanhamento online. 
 
  

 
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: Junho/2020 

Profissional: Professor de Educação física José Otávio F. Soares  

 

Data Atividade 
09/06 Faltou  

 
16/06 Usuário em avaliação – Acompanhamento online. 

 
23/06 Brincadeira do tigre, acertar a bola ping pong na cesta do brinquedo. 

Passes com bola de tênis. 
Objetivo: Propor diversos jogos e materiais afim de conhecer o 
usuário, observando seu interesse. 
Materiais: Bolas, brinquedos, cones.  
Resultados: Teve interesse pelas brincadeiras propostas e atendeu 
as solicitações 
 

30/06 Usuário em avaliação – Acompanhamento online. 
 

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: João Gabriel Ribeiro Ferreira 

Data Nascimento: 05/05/2011 – 9 anos 

Mês: Junho/2020 

Profissional: Professor de Educação física José Otávio F. Soares  

 

Data Atividade 
09/06 Faltou 

 
16/06 Usuário em avaliação – Acompanhamento online. 

 
 

 
 
 

23/06 

Brincadeira do tigre, acertar a bola ping pong na cesta do brinquedo. 
Passes com bola de tênis. 
Objetivo: Propor diversos jogos e materiais afim de conhecer o 
usuário, observando seu interesse pelos jogos e brincadeiras. 
Materiais: Bolas de vários tamanhos e brinquedos.  
Resultados: Mostrou interesse e coordenação adequada a idade.  
 

30/06 Usuário em Avaliação – Acompanhamento online. 
 
 

Objetivos 
 

 

  

272 / 705



 
 
 
 
 

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: Junho/2020 

Profissional: Professor de Educação física José Otávio F. Soares  

 

Data Atividade 
 
 
 
 

09/06 

Brincadeira do tigre, acertar a bola ping pong na cesta do brinquedo. 
Passes com bola de tênis. Troca de passes com bola de borracha 
Objetivo: Propor diversos jogos e materiais afim de conhecer o 
usuário, observando seu interesse. 
Materiais: Bolas, brinquedos, cones.  
Resultados: Demonstrou gostar de jogos com bola, manteve-se 
atento as solicitações e boa coordenação motora. 
 

16/06 Usuário em avaliação – Acompanhamento online. 
 
 

 
 
 

23/06 

Corrida, movimentação lateral, passes e chutes de futebol.  
Objetivo: Socialização, desenvolvimento motor 
Materiais: Brinquedo, Bola de futebol, cones, arcos.  
Resultados: Demonstrou interesse pelas atividades propostas. 
Usuário mostrou compreender e desenvolver bem as atividades. 
 

 
 

30/06 

Caminhada ao ar livre / subir e descer degraus 
Objetivo: Melhora no condicionamento físico e sistema 
cardiovascular. 
Jogos de tabuleiro (dama, xadrez, quebra cabeça) 
Objetivo: Concentração e raciocínio 
 

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: Junho/2020 

Profissional: Professor de Educação física José Otávio F. Soares  

 

Data Atividade 
 
 
 
 

04/06 

Primeiro atendimento presencial. 
Materiais: Brinquedo do tigre, bola de tênis, bola de borracha. 
Objetivo: Explorar o interesse sobre jogos e brincadeiras, utilizando 
as mãos e os pés, Conferir a coordenação motora e interação social. 
Resultados: Usuário apresentou-se participativo, conseguindo 
realizar as atividades propostas, mostrando-se com boa 
coordenação motora. 
 

11/06 Usuário em avaliação – Acompanhamento online. 
 
 

 
 
 

18/06 

Jogo do tigre (acertar o bola de ping pong na cesta), Corrida, 
movimentação lateral, passes e chutes de futebol.  
Objetivo: Socialização, desenvolvimento motor 
Materiais: Brinquedo, Bola de futebol, cones, arcos.  
Resultados: Demonstrou interesse pelas atividades propostas. 
Usuário mostrou compreender e desenvolver bem as atividades. 
 

25/06 Atividade em casa, encher o balão e simular jogo de vôlei  
Objetivo: Estimular o sistema cardiopulmonar, manter a atenção, o 
contato visual, trabalho motor e socialização com os irmãos 
Materiais: Balão. – Acompanhamento online. 
 

Objetivos 
 

Aprimorar a coordenação motora 
Trabalhar a socialização e interação 
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: Thiago Castro Moreira Silveira 

Data Nascimento: 27/08/2012 – 7 anos 

Mês: Junho/2020 

Profissional: Professor de Educação física José Otávio F. Soares  

 

Data Atividade 
 
 

04/06 

Ficar em pé, caminhar, sentar, pegar objetos. 
Objetivo: Estimular ficar em pé, sentado, pegar objetos e caminhar 
Materiais: Banco, brinquedos, bolas, bastão de isopor. 
Resultados: Nenhum resultado apresentado, usuário disperso e 
sem coordenação corporal. 
 

11/06 Usuário em avaliação – Acompanhamento online. 
 
 

 
 
 

18/06 

Início do uso da máscara de acrílico.  
Objetivo: Estimular o ficar em pé, sentado, pegar.  
Materiais: banco, brinquedos, bolas, bastão de isopor.  
Resultados: caminhou e sentou com certa dificuldade. Usuário 
apresentou-se mais participativo, mas inquieto no atendimento.  
 

25/06 Usuário em avaliação – Acompanhamento online. 
 
 

Objetivos 
 

Desenvolver a coordenação motora 
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José Otavio Fonseca Soares 
Educador Físico AMA Litoral-SC 

 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Davi Beuting Severo 

Data Nascimento: 03/08/2011 – 8 anos 

Mês: Junho/2020 

Profissional: Professor de Educação física José Otávio F. Soares  

 

Data Atividade 
11/06 Faltou 

 
18/06 Usuário em avaliação – Acompanhamento online. 

 
 

 
 
 

25/06 

Primeiro atendimento presencial. 
Materiais: Bola de futebol, bola de Tênis, cones e arcos para 
circuito. 
Objetivo: Averiguar interesse sobre jogos com bola, utilizando as 
mãos e pés, Coordenação motora, interação social. 
Resultados: Usuário apresentou-se participativo, conseguindo 
realizar as atividades propostas. 
 

 
 

Objetivos 
 

Aprimorar a coordenação motora 
Trabalhar a socialização e interação 
Melhorar da relação interpessoal 
Incorporar os esportes de maneira ampla 
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José Otavio Fonseca Soares 
Educador Físico AMA Litoral-SC 

 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Liv Agatha Carvalho 

Data Nascimento: 19/06/2017 – 3 anos 

Mês: Junho/2020 

Profissional: Professor de Educação física José Otávio F. Soares  

 

Data Atividade 
11/06 Faltou 

 
18/06 Usuário em avaliação, atendimento online para primeiro contato 

 
 
 
 

25/06 

Primeiro atendimento presencial. 
Estímulos com matérias. 
Materiais: Bola de ping pong, bola de tênis, cones. 
Objetivo: Averiguar interesse nos materiais apresentados, interação 
social. 
Resultados: Usuária apresentou-se participativa, conseguindo 
interagir com os terapeutas e materiais apresentados. 
 

Objetivos 
 

Introduzir as atividades físicas no dia a dia 
Desenvolver a coordenação motora 
Trabalhar a Socialização 
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José Otavio Fonseca Soares 
Educador Físico AMA Litoral-SC 

 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Thales Miguel dos Santos Ávila Lopes 

Data Nascimento: 18/05/2014 – 6 anos 

Mês: Junho/2020 

Profissional: Professor de Educação física José Otávio F. Soares  

 

Data Atividade 
11/06 Faltou 

 
18/06 Usuário em avaliação – Acompanhamento online. 

 
 

 
 
 

25/06 

Primeiro atendimento presencial. 
Materiais: Bola de futebol, bola de Tênis, cones e arcos para 
circuito. 
Objetivo: Explorar o interesse acerca dos jogos com bola, utilizando 
as mãos e pés, Coordenação motora, interação social. 
Resultados: Usuário apresentou-se participativo, conseguindo 
realizar as atividades propostas, demonstrando compreensão no 
que era lhe passado.  
 

Objetivos 
 

Introduzir as atividades físicas no dia a dia 
Desenvolver a coordenação motora 
Trabalhar a Socialização 
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José Otavio Fonseca Soares 
Educador Físico AMA Litoral-SC 

 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Eric Benjamim Dombroski da Silva 

Data Nascimento: 11/02/2015 – 5 anos 

Mês: Junho/2020 

Profissional: Professor de Educação física José Otávio F. Soares  

 

Data Atividade 
11/06 Faltou 

 
18/06 Usuário em avaliação – Acompanhamento online. 

 
 

 
 
 

25/06 

Primeiro atendimento presencial. 
Materiais: Bola de futebol, bola de Tênis, cones e arcos para 
circuito. 
Objetivo: Averiguar interesse sobre jogos com bola, utilizando as 
mãos e pés, Coordenação motora, interação social. 
Resultados: Usuário apresentou-se participativo, conseguindo 
realizar as atividades propostas. 
 

Objetivos 
 

Introduzir as atividades físicas no dia a dia 
Desenvolver a coordenação motora 
Trabalhar a Socialização 
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José Otavio Fonseca Soares 
Educador Físico AMA Litoral-SC 

 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Luan Henrique Sebold 

Data Nascimento: 06/08/2004 – 15 anos 

Mês: Junho/2020 

Profissional: Professor de Educação física José Otávio F. Soares  

 

Data Atividade 
05/06 Faltou 

 
12/06 Usuário em avaliação – Acompanhamento online. 

 
19/06 Jogou vôlei, futebol, fez circuito. 

Objetivo: Oportunizar momentos de descontração sempre 
buscando a melhora no desenvolvimento motor e cognitivo. 
Materiais: Bola de borracha, bola de vôlei, cones, arcos.  
Resultados: Demonstrou interesse pelas atividades propostas. 
Usuário mostrou compreender e desenvolver bem as atividades. 
 

26/06 Atividade para casa.  
Caminhada ao ar livre e subir e descer degraus 
Objetivo: Desenvolver o condicionamento físico e o sistema 
cardiovascular 
Materiais: Ao ar livre / Degraus de escadas 
 

Objetivos 
 

Desenvolver a coordenação motora 
Trabalhar a Socialização 
Aprimorar a habilidade nos jogos 
Melhorar o contato verbal 
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José Otavio Fonseca Soares 
Educador Físico AMA Litoral-SC 

 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Fernando Gabriel Sprote 

Data Nascimento: 16/02/2008 – 12 anos 

Mês: Junho/2020 

Profissional: Professor de Educação física José Otávio F. Soares  

 

Data Atividade 
05/06 Faltou 

 
12/06 Usuário em avaliação – Acompanhamento online. 

 
19/06 Usuário não está indo devido ao não uso de máscara – 

Acompanhamento online. 
 

26/06 Usuário em avaliação – Acompanhamento online. 
 

Objetivos 
 

Desenvolver o interesse pelos jogos 
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José Otavio Fonseca Soares 
Educador Físico AMA Litoral-SC 

 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Diogo Couvodos Casa 

Data Nascimento: 15/12/2011 – 8 anos 

Mês: Junho/2020 

Profissional: Professor de Educação física José Otávio F. Soares  

 

Data Atividade 
05/06 Faltou 

 
12/06 Usuário em avaliação – Acompanhamento online. 

 
19/06 Faltou 

 
26/06 Usuário em avaliação – Acompanhamento online. 

 
Objetivos 

 
Desenvolver o interesse pelos jogos 
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José Otavio Fonseca Soares 
Educador Físico AMA Litoral-SC 

 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Guilherme Bonifácio Grisard 

Data Nascimento: 13/05/ 2006 – 14 anos 

Mês: Junho/2020 

Profissional: Professor de Educação física José Otávio F. Soares  

g 

Data Atividade 
 
 
 

05/06 

Brincadeira do tigre, acertar a bola ping pong na cesta do brinquedo. 
Passes com bola de tênis. 
Objetivo: Propor diversos jogos e materiais afim de conhecer o 
usuário, observando seu interesse. 
Materiais: Bolas, brinquedos, cones, arcos.  
Resultados: Demonstrou não gostar de jogos com os pés (ex. 
futebol) por outro lado, teve interesse nos jogos utilizando as mãos, 
como o vôlei, basquete e handebol.  
 

12/06 Usuário em avaliação – Acompanhamento online. 
 
  

 
 

19/06 

Alongamento, circuito, vôlei, boliche com cones e bola de borracha. 
Objetivo: Oportunizar momentos de descontração sempre 
buscando a melhora no desenvolvimento motor e cognitivo. 
Materiais: Bola de borracha, bola de vôlei, cones, arcos.  
Resultados: Demonstrou interesse por todas atividades 
apresentadas. Usuário mostrou ser bastante quieto. 
 

26/06 Usuário em avaliação – Acompanhamento online. 
 
 

Objetivos 
 

Desenvolver o interesse pelos jogos 
Aprimorar a coordenação motora 
Trabalhar a socialização 
Melhorar o contato verbal 
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José Otavio Fonseca Soares 
Educador Físico AMA Litoral-SC 

 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Hector Augusto Pereira Machado 

Data Nascimento: 07/04/2010 – 10 anos 

Mês: Junho/2020 

Profissional: Professor de Educação física José Otávio F. Soares  

 

Data Atividade 
 
 
 

05/06 

Alongamento, futebol, vôlei, domino, bola de tênis, bola de ping 
pong, bola de borracha. 
Objetivo: Propor diversos jogos e materiais afim de conhecer o 
usuário, observando seu interesse. 
Materiais: Bolas, brinquedos, cones, arcos.  
Resultados: Demonstrou interesse por todas atividades 
apresentadas. Usuário expôs ser hiperativo. 
 

12/06 Usuário em avaliação – Acompanhamento online. 
 

 
 
 
 

19/06 

Circuito de agilidade e coordenação motora, voltado para o jogo de 
futebol. 
Objetivo: Propor atividades de agilidade e coordenação motora 
utilizando princípios básicos do futebol.com base no jogo de futebol, 
observando seu interesse. 
Materiais: Bola de futebol, cones, arcos.  
Resultados: Demonstrou interesse por todas atividades 
apresentadas, tendo compreensão e coordenação apropriada a 
idade e socialização adequada. Usuário expôs ser hiperativo.   
 

 
 

26/06 

Atividade em casa, encher o balão e simular jogo de vôlei  
Objetivo: Estimular o sistema cardiopulmonar, manter a atenção, o 
contato visual, trabalho motor e socialização com os irmãos 
Materiais: Balão.  
 

Objetivos 
 

Desenvolver o interesse pelos jogos 
Desenvolver a coordenação motora 
Trabalhar a socialização 
Melhorar o contato verbal 
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José Otavio Fonseca Soares 
Educador Físico AMA Litoral-SC 

 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Samuel da Silva  

Data Nascimento: 05/12/2014 – 5 anos 

Mês: Junho/2020 

Profissional: Professor de Educação física José Otávio F. Soares  

 

Data Atividade 
 
 

12/06 

Brincadeira do tigre, acertar a bola ping pong na cesta do brinquedo. 
Objetivo: Avaliar o interesse e coordenação do usuário frente a 
atividade proposta. 
Materiais: Bola de ping pong, bola de tênis, brinquedos.  
Resultados: Demonstrou interesse e compreensão pela atividade. 
Usuário apresentou-se participativo. 
 

 
 

19/06 

Atividade em casa, encher o balão e simular jogo de vôlei  
Objetivo: Estimular o sistema cardiopulmonar, manter a atenção, o 
contato visual, trabalho motor e socialização com os irmãos 
Materiais: Balão.  – Acompanhamento online. 
 

 
 
 

26/06 

Objetivo: Propor diversos jogos e matérias afim de conhecer o 
usuário, observando seu interesse. 
Materiais: Bolas, brinquedos, Cones, arcos.  
Resultados: Demonstrou interesse por jogos com bola, jogos de 
pontuação, apresentou coordenação apropriada para idade. Usuário 
apresentou-se participativo. 
 

 
Objetivos 

 

Desenvolver o interesse pelos jogos 
Desenvolver a coordenação motora 
Trabalhar a socialização 
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José Otavio Fonseca Soares 
Educador Físico AMA Litoral-SC 

 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Miguel Fernando Ferraz 

Data Nascimento: 01/09/2015 – 4 anos 

Mês: Junho/2020 

Profissional: Professor de Educação física José Otávio F. Soares  

 

Data Atividade 
12/06 Faltou 

 
19/06 Usuário em avaliação – Acompanhamento online. 

 
 
 

26/06 

Circuito, futebol, corrida, passes com as mãos e coordenação 
visomotora. 
Objetivo: Apresentar diversos materiais afim de perceber o 
interesse do usuário pelos jogos e brincadeiras. 
Materiais: Bolas, cones, arcos.  
Resultados: Demonstrou interesse pelas atividades propostas, 
apresentou coordenação apropriada para idade. Usuário manifestou 
interesse em dar as regras das atividades, mas não se opôs em 
fazer trocas. 
 

Objetivos 
 

Desenvolver o interesse pelos jogos 
Desenvolver a coordenação motora 
Trabalhar a socialização 
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José Otavio Fonseca Soares 
Educador Físico AMA Litoral-SC 

 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Daniel Victor Mongenrotti da Silva  

Data Nascimento: 19/03/2008 – 12 anos 

Mês: Junho/2020 

Profissional: Professor de Educação física José Otávio F. Soares  

 

Data Atividade 
12/06 Início das atividades.  

Objetivo: Propor diversos jogos e materiais afim de conhecer o 
usuário, observando seu interesse pelos jogos e brincadeiras. 
Materiais: Bolas, brinquedos, Cones, arcos.  
Resultados: Demonstrou interesse por jogos com bola, jogos de 
pontuação, apresentou coordenação apropriada para idade. Usuário 
apresentou-se participativo. 
 

19/06 Usuário em avaliação – Acompanhamento online. 
 
 

 
 
 
 

26/06 

Circuito de agilidade e coordenação motora voltado para o jogo de 
basquete, passes e arremessos. 
Objetivo: Estimular a coordenação motora utilizando princípios 
básicos do basquete. 
Materiais: Bola de basquete, Cones e arcos.  
Resultados: Apresentou interesse pelas atividades propostas, 
tendo compreensão e coordenação apropriada a idade e 
socialização adequada. Usuário apresentou-se participativo durante 
todo atendimento. 
 
 

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 

 
Paciente: Adriel Goulart  
Data Nascimento: 10/05/2013 
Mês: junho 
Profissional: Karina de Souza 
 

 
 

Data   

16/06/2020 Atividade em casa – Acompanhamento online. 
fazer um desenho sobre as partes da casa e lembrar ou observar o que 
tem em cada parte, e as pessoas que moram na casa. 
Depois por gravação de video, ele explicar o seu desenho e falar o 
bomm e das pessoas. Deixar ele primeiro tentar só depois ajudar se 
necessário, atividade para elaboração do pensamento e linguagem. 

23/06/2020 Atividade em casa – Acompanhamento online. 
Trabalhando ele os dias da semana pose utilizar um calendário na 
parede, ir riscando os dias se for com calendário pode ser trabalhado 
os meses também.  
Envio da atividade por fotos. 

30/06/2020 Enviou apenas o vídeo da atividade da fono, não realizou as outras e 
ainda não veio pegar a pasta c a novas. – Acompanhamento online. 

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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Relatório Mensal 

 
Paciente: Aiken Arthur Ribeiro Novaes  
Data Nascimento: 10/11/2013 
Mês: junho 
Profissional: Karina de Souza 
 

 
 

Data   

04/06/2020 Primeiro atendimento após o retorno, foi trocado a máscara dele 
porque ela eatava muito molhada (muita sialorreia). Jogo da pizza, 
explicado o funcionamento, falado os ingredientes quais ele gostava 
ou não. Estava bem participativo. 

11/06/2020 Atividade para casa: procurar objetos pela casa que iniciem pela letra 
B. Colocar sobre a mesa falar os objetos dando ênfase no som do B. 
Encostando bem os lábios e falando o som com força. – 
Acompanhamento online. 

18/06/2020 Jogo da memória confecção com a letra /b/. Pintar e falar as figuras 
faltou terminar. 

25/06/2020 Terminar o jogo e treinar jogando e dando ênfase ao som do /b/. 

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: junho 
Profissional: Karina de Souza 
 

 
 

Data   

25/06/2020 Primeiro atendimento realizado o lanche, trouxe wafle e nescauzinho. 
Boa interação, bem comunicativo. 

Objetivos 
terapêuticos  

Em processo de avaliação  
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Relatório Mensal 

 
Paciente: Anthony Moeller e Silva  
Data Nascimento: 03/04/2012 
Mês: junho 
Profissional: Karina de Souza 
 

 
 

Data   

09/06/2020 Primeiro atendimento pós retorno quarentena, atendimebto duplo, 
fazendo o uso de máscara. Primeiro atendimento com a TO. Livro de 
encaixes e animais encaixes, permaneceu bom tempo sentado, 
realizou as atividades, em algumas ocasiões com auxílio, não falou. 
Segundo atendimento com fisioterapeuta Maurício, atividades na bola 
grande, deveria jogar a bola pequena, trabalhado equilíbrio e atenção, 
metade do atendimento em diante queria sair da sala é não realizou o 
resta te da atividade, ficando maia agitado. 

16/06/2020 Atividade em casa – Acompanhamento 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. 

23/06/2020 Não compareceu 

30/06/2020 Atendimento online 

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 
Data Nascimento:  
Mês: junho 
Profissional: Karina de Souza 
 

 
 

Data   

02/06/2020  Não compareceu ao início dos atendimentos por não conseguir utilizar 
a máscara. Vídeo chamada feito com a mãe para auxiliar no uso da 
máscara. – Acompanhamento online. 

09/06/2020 Treinamento do uso de máscara. – Acompanhamento online. 

16/06/2020 Mãe compareceu na ama para atendimento com a fono e psicóloga 
sobre o uso da máscara e o brincar. 

23/06/2020 Atendimento on line  

30/06/2020 Iria vir no primeiro atendimento para tentar fazer o uso da máscara está 
doente não compareceu. 
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Relatório Mensal 

 
Paciente:  Daniel da Sena Nunes 
Data Nascimento: 12/07/2015 
Mês: junho 
Profissional: Karina de Souza 
 

 
 

Data   

02/06/2020 Início dos atendimentos, jogo que escolheu brincando com as cores E 
livro das cores, realiza, mas em alguns momentos necessita do 
intermédio do outro. Em vários momentos apresenta uma fala 
desxonexa 

30/06/2020 Realização do lanche 

Objetivos 
terapêuticos 

 Em processo de avaliação  
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Relatório Mensal 

 
Paciente: Davi Costa Rocha 
Data Nascimento: 26/03/2015 
Mês: junho 
Profissional: Karina de Souza 
 

 
 

Data   

08/06/2020 Primeiro atendimento. Jogo brincando com as cores, sabe a 
funcionalidade do jogo, com auxílio montou, fala as cores em inglês. 
Responde o que é solicitado, não fez tentativas se iniciar diálogos, não 
conseguiu responder sobre coisas que não estavam acontecendo no 
momento, exemplo qual a cor da sua mochila, o que havia almoçado. 

22/06/2020 Duas atividades em cima da mesa escolheu as atividades das letras,na 
metade não quis mais fazer, levantou e quis pegar outro brinquedo 
terapeuta pontuou, fez birra porém guardou e compreendeu ajudou a 
guardar e fez a segunda atividade. Fala dele na terceira pessoa. 

Objetivos 
terapêuticos  

Em processo de avaliação. 
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Relatório Mensal 

 
Paciente:  Efraim Henrique dos Santos Pereira 
Data Nascimento: 07/06/2014 
Mês: junho 
Profissional: Karina de Souza 
 

 
 

Data   

02/06/2020 Início dos atendimentos, atividades brincando com as cores jogo e 
livro, dificuldade de interação, se eata realizando algo não consegue 
responder, tendo q perguntar várias vezes. 

16/06/2020 Não compareceu  

30/06/2020 Não compareceu  

Objetivos 
terapêuticos 

Em processo de avaliação  
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Relatório Mensal 

 
Paciente: Enzo Gabriel da Silva Sena  
Data Nascimento: 31/08/2016 
Mês: junho 
Profissional: Karina de Souza 
 

 
 

Data   

01/06/2020 Atendimento online para utilização do uso de máscara  

15/06/2020 Atendimento online para utilização do uso de máscara  

29/06/2020 Atendimento online para utilização do uso de máscara  
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Relatório Mensal 

 
Paciente: Gabriel Silva Souza  
Data Nascimento: 06/06/2011 
Mês: junho 
Profissional: Karina de Souza 
 

 
 

Data   

08/06/2020 Atividade 1: 
Escolher uma história infantil Que tenha o livro em cada e exemplo 
chapeuzinho vermelho, os três porquinhos, achar a história no youtube 
e mostra p ele, ir conversando c ele durante a história e auxiliar que 
ele esteja prestando atenção. 
Depois sentar c ele a mesa pegar o livro e conforme for virando as 
páginas pedir para ele ir contando, só auxiliar quando necessário. 
 

15/06/2020 Atividade 2: 
 
Sobre a mesma história os dois para ele fazer um desenho do que 
entendeu, se ele for desenhar outra coisa parar explicar novamente 
até que ele entenda e faça o que foi solicitado. 
 
Atividades para desenvolver a linguagem e a atenção. 

22/06/2020 Utilizar o calendário trabalhar os dias da semana, final de semana, 
marcar o aniversario da pessoa mais próxima da família, fazer ele ir 
riscando os dias. 

29/06/2020 Atividade 2: mesma atividade, dar continuidade. Trabalhar a noção de 
tempo e espaço. 

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: junho 
Profissional: Karina de Souza 
 

 
 

Data   

13/06 Volta aos atendimentos o óculos estava frouxo e caiu várias vezes 
dificultando ela utilizar a máscara e o óculos. Precisando ajudá-la a 
arrumar várias vezes. Utilizado o quadro de rotinas pois ela estava 
perguntando várias vezes com quem.iria passar e que horas iria 
embora. Atividade compras no mercado. Foi participativa e está 
ouvindo melhor. 

20/06 Livro que tenha em casa, procurar a história no youtube mostrar a ela 
depois pedir para ela contar olhando o livro. – Acompanhamento 
online. 

29/06/2020 Livros de encaixe da casa e livro de montar a cara dos animais, 
escolhendo e colocando cada parte. Trabalhando a criatividade, 
interação e linguagem. 

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: junho 
Profissional: Karina de Souza 
 

 
 

Data   

05/06/2020 Veio para o atendimento porém não conseguiu fazer o uso da máscara. 

12/06/2020 Treinamento em casa uso da máscara – Acompanhamento online. 

19/06/2020 Pai relatou que não eata conseguindo fazer uso da máscara, relatou que 
está com sintomas de covid e aguarda resultado. Pedido para enviar 
vídeos das tentativas se utilizar a máscara – Acompanhamento online. 

26/06/2020 Visita a casa do pai para ver sobre o uso da máscara, pai c suspeita de 
covid, aguardando resultados – Acompanhamento online. 
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Relatório Mensal 

 
Paciente: João Batista Bronzatti  
Data Nascimento: 30/05/2011 
Mês: junho 
Profissional: Karina de Souza 
 

 
 

Data   

04/06/2020 Retorno aos atendimentos. Jogo da pizza, muito desorganizado, sem 
realizar o contato visual, falando frases em voz alta para tentar se 
organizar. Dificuldade de atenção. 

11/06/2020 Levou o livro de histórias que escolheu para casa, ler a história, depois 
contar para a mãe e fazer um desenho do que entendeu – 
Acompanhamento online. 

18/06/2020 Revisão da atividade de casa, contou a história Jogo da memória/x/  
jogado c ele é explicado que o intuito era brincamos e não ganharmos.  

25/06/2020 Atividade para casa jogo da memoria , jogar em 3 pessoas, para que 
ele entenda o brincar sem ganhar, ele pode ser a pessoa de marcar os 
pontos – Acompanhamento online. 

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: junho 
Profissional: Karina de Souza 
 

 
 

Data   

04/06/2020  Retorno dos atendimentos José não retornou irá fazer as atividades 
em casa – Acompanhamento online. 

11/06/2020 Atividade para casa assistir um vídeo do YouTube w depois contar a 
história do vídeo que seja igual o livro. Trabalhar a linguagem oral – 
Acompanhamento online. 

18/06/2020 Atividade para casa trabalhar com o uso do calendário os dias da 
semana o sábado e o domingo e o aniversario maia próximo – 
Acompanhamento online. 

25/06/2020 Continuar com a atividade da semana passada, melhorar cognição, 
localização no espaço e linguagem – Acompanhamento online. 

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: junho 
Profissional: Karina de Souza 
 

 
 

Data   

05/06/2020  Primeiro atendimento, estava utilizando a máscara, abriu a casinha 
com os brinquedos, tirou alguns, mas o único que pegou e utilizou 
brincando foi o avião. Brinca mais sozinho, pouca interação, tirou a 
máscara em algumas vezes, fez birra mas colocou novamente. Jogo 
brincando com as cores sentou realizou c auxílio sabe as cores, 
nomeou corretamente. 

19/06/2020 Jogos selecionados das frutas e encaixe rosto animais, não quis realizar 
levantou e foi até o fogão, pouca interação falando várias vezes a 
palavra não, aceitou as trocas com atividade com as vogais, mas ao 
aceitou se fosse para fazer do seu jeito, na hora de trocar de atendi 
mento chorou, não queria sair da sala, se jogou no chão e tirou a 
máscara algumas vezes. 

Objetivos 
terapêuticos 

Em processo de avaliação  
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Relatório Mensal 

 
Paciente: Martina Machado Heineberg  
Data Nascimento: 26/09/2013 
Mês: junho 
Profissional: Karina de Souza 
 

 
 

Data   

12/06/2020 Realizando atendimentos on line para utilização do uso de máscara. 

26/06/2020 Realizando atendimentos on line para utilização do uso de máscara. 
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Relatório Mensal 

 
Paciente: Miguel dos Santos Alves Nogueira  
Data Nascimento: 05/02/2013 
Mês: junho 
Profissional: Karina de Souza 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data  

04/06/2020 Terapeuta Monique entrou junto, para apresentá-lo, jogo da pizza, fala 
infantilizada, dificuldade em perder ficando muito ansioso. Mas 
entende as regras do jogo, gosta da companhia do outro, mas precisa 
do intermédio para interagir melhor. 

18/06/2020 Jogo do mercado, escolheu com qual cartela queria, e a cor do 
carrinho, não sabe ler, apenas reconhece as letras, ao sair seu tênis 
estava desamarrado, relatou que não sabe amarrar. 

Objetivos 
terapêuticos  

Em processo de avaliação  
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Relatório Mensal 

 
Paciente: Miguel Antonio Santos Sanches 
Data Nascimento: 27/10/2012 
Mês: junho 
Profissional: Karina de Souza 
 

 
 

Data   

25/06/2020 Primeiro atendimento, observação da sala, jogo do mercado, com a 
cartela que escolheu deveria achar os objetos e colocar dentro do seu 
carrinho de compras. Pouco contato visual, pouca iniciativa de diálogo, 
mas conversa, entende a funcionalidade dos jogos, falado sobre os 
alimentos que gostava e o que tinha almoçado. 

Objetivos 
terapêuticos  

Em processo de avaliação  
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Relatório Mensal 

 
Paciente: Paulo Henrique Koch Arruda 
Data Nascimento: 30/07/2013 
Mês: junho 
Profissional: Karina de Souza 
 

 
 

Data   

09/06/2020 Primeiro atendimento, estava fazendo uso de máscara. Estava 
sonolento, disse que estava com fome. Aceitou a atividade dos livros, 
mas mesmo interessado não conseguia permanecer com os olhos 
abertos, trocado a atividade por brinquedos, brincadeiras um pouco 
pobres, mas os utiliza de formas funcionais. 

23/06/2020 Não compareceu  

Objetivos 
terapêuticos  

Em avaliação  
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Relatório Mensal 

 
Paciente: Soraya Amarante da Rosa  
Data Nascimento: 11/04/2011 
Mês: junho 
Profissional: Karina de Souza 
 

 
 

Data   

13/06 Treinamento do uso da máscara em casa – Acompanhamento online. 

20/06 Treinamento do uso da máscara em casa – Acompanhamento online. 

27/06 Treinamento do uso da máscara em casa – Acompanhamento online. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

 

 

Relatório Mensal 

 
Usuário: Bernardo Rey Portinoi 
Data Nascimento: 08/03/2006 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 
 

 

Data   

02/06/20 Retorno dos atendimentos presenciais na AMA. Foi necessário 
retomar a relação terapêutica, pois foram muitos dias de 
afastamento e o usuário encontra-se mais inibido. Não 
conseguimos desenvolver muito a fala, então utilizei o jogo 
“banco imobiliário” (escolha dele) para interagirmos. 
 

09/06/20 Atividade para ser realizada em casa que será retomada e 
complementada em atendimento.  
Objetivo: trabalhar autonomia e auto percepção quanto a 
adolescência através da escrita – Acompanhamento online. 
 

16/06/20 Objetivo: trabalhar interação com a terapeuta e autonomia. Para 
isso, buscou-se conversar verbalmente e lhe apresentar 
possibilidades de escolha. Fazendo com que ele pensasse sobre 
os objetivos do trabalho na AMA, no que pode estar contribuindo 
para seu desenvolvimento. 
Material utilizado: banco imobiliário. 
 

23/06/20 Foi enviada atividade para realizar em casa.  
Objetivo: escolher fotos que sejam significativas para ele 
atendimento. As fotos precisam aparecer ele quando era bebê e 
depois quando era criança. Também devem aparecer pessoas da 
sua família. Também deverá separar de revistas velhas ou 
procurar na internet no máximo até 10 imagens que representem 
ele. Por exemplo: pode ser foto de pessoas, lugares, objetos, 
times de futebol, televisão, bandas de música, políticos, artistas, 
o que você quiser. Todas as fotos e imagens devem vir para a 
AMA no próximo atendimento – Acompanhamento online. 
 

30/06/20 O usuário não compareceu para o 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: D’Alessandro Dias Minuto 
Data Nascimento: 20/04/2010 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 
 

 

Data   

05/06/20 Reunião de equipe 
12/06/20 Primeiro atendimento do usuário. 

Objetivo: conhecer o funcionamento dele e seus interesses. Bem 
como foi dedicado parte do atendimento para criar vínculo 
terapêutico, o que é fundamental para que ocorra um bom 
tratamento. Material utilizado: carrinhos e bonecos para despertar 
seu interesse e observar sua interação com a terapeuta. 
 

19/06/20 O usuário está em processo de avaliação. O acompanhamento 
está sendo feito online via whatsapp com as famílias 
 

26/06/20 Segundo atendimento para avaliação psicológica do usuário. 
Ainda encontra-se em processo de avaliação, a fim de perceber 
suas potencialidades e dificuldades, bem como é o seu 
funcionamento. 
Utilizou-se brinquedos como lego e carrinhos para avaliar 
interação e funcionalidade na brincadeira. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

 

Relatório Mensal 

 
Usuário: Daniel Victor Mongenrotti da Silva 
Data Nascimento: 19/03/2008 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 
 

 

Data   

05/06/20 O usuário está em processo de avaliação, sendo acompanhado 
de forma online para orientar a família 
 

12/06/20 Primeiro atendimento do usuário. 
Objetivo: conhecer seu funcionamento e ir direcionando os 
objetivos do tratamento psicológico. Também foi focado em criar 
vínculo terapêutico para que o tratamento tenha maior eficácia. 

19/06/20 O usuário está em processe de avaliação terapêutica e sendo 
acompanhado através de atendimento online 
 

26/06/20 Segundo atendimento para continuação da avaliação psicológica. 
Para tanto, utilizou-se de conversa terapêutica e investigação 
através de diálogo de suas preferências e compreensão 
cognitiva. 
Utilizou-se também o jogo JENGA para interação entre usuário e 
terapeuta. 
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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: Davi Alexandre Almeida 
Data Nascimento: 03/01/2009 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 
 

 

 

Data   

04/06/20 Retorno dos atendimentos individuais presenciais. 
O usuário não compareceu. 

11/06/20 Atividade para realizar em casa. O usuário irá manter o 
isolamento em casa. Objetivo: compreender e reconhecer 
emoções sentidas como negativas e como positivas. Também 
pensar sobre o que é ser criança/adolescente, apontando 
aspectos positivos e negativos. A atividade será realizada através 
da escrita. – Acompanhamento online. 
 

18/06/20 Foi enviada atividade para realizar em casa. 
Objetivo: escolher fotos do passado que tenham acontecido em 
momentos marcantes. Com isso, será trabalhado sua memória 
de trabalho, memória afetiva e interação com sua mãe. – 
Acompanhamento online. 
 

25/06/20 Foi enviada atividade para realizar em casa. 
Objetivo: trabalhar emoções e memória através da escolha de 
fotos antigas suas e de sua família. – Acompanhamento online. 
 

 

 Objetivos: 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). 

  

311 / 705



 

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: Davi Beuting Severo 
Data Nascimento: 03/08/2011 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 
 

 

 

Data   

04/06/20 Início dos atendimentos presenciais de alguns usuários pós 
quarentena. 
Foram enviadas atividades para que o Davi realize em casa com 
seus pais. Objetivo: trabalhar emoções e brincadeiras simbólicas. 
– Acompanhamento online. 
 

11/06/20 Feriado. 

18/06/20 Atividade para realizar em casa e dar continuidade aos 
atendimentos. Objetivo: organizar uma nova rotina, buscando 
organização temporal e espacial. Através de uma tabela escrita. 
– Acompanhamento online. 
 

25/06/20 Objetivo: retomar a rotina dos atendimentos na AMA, trabalhando 
novamente a interação com a terapeuta e os objetivos do 
atendimento de psicologia. Conversar sobre a quarentena e 
sobre as novidades, trabalhando memória e emoções. 
Material utilizado: Lego. – Acompanhamento online. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

 

Relatório Mensal 

 

  Usuário: Edie Lourenço Carvalho 
Data Nascimento: 20/02/2009 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Psicóloga Mariana Farina Faturi 

 

 

Data   

01/06/20 Reunião de equipe. 
08/06/20 Foi realizado acompanhamento e atendimento online, de forma a 

dar suporte à família. 

15/06/20 Conversamos sobre o retorno dos atendimentos e como ele está 
se sentindo. De forma autônoma o usuário escolheu um jogo, 
dando continuidade ao que estava sendo feito no último 
atendimento. O jogo escolhido foi “lego”. Através dele foi possível 
trabalhar atenção e percepção cognitiva. 
 

22/06/20 Atividade para realizar em casa com o objetivo de dar 
continuidade aos atendimentos. Objetivo da atividade: trabalhar 
interação interfamiliar, buscando ampliar o diálogo e a 
afetividade, buscando auto percepção do Edie. – 
Acompanhamento online. 
 

29/06/20 Objetivo: trabalhar e estimular a interação com a terapeuta 
(memória cognitiva e atenção compartilhada). Também foi 
trabalhada a criatividade e autonomia. 
Material utilizado: jogo Jenga. 
 

 

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 

 

 

313 / 705



 

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

 

 

Relatório Mensal 

 
Usuário: Emanuel Gonçalves Buzzo 
Data Nascimento: 03/02/2012 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 
 

 

 

Data   

02/06/20 Usuário está em processo de avaliação e recebendo 
acompanhamento online para orientação. 
 

09/06/20 Primeiro atendimento do usuário. 
Objetivo: explicar o papel do psicólogo na AMA e conhecer seu 
funcionamento, a fim de direcionar os atendimentos para os 
objetivos terapêuticos, avaliando sua demanda (potencialidades 
e dificuldades). Também iniciou-se o processo de criar o vínculo 
terapêutico. 
Material utilizado: jogos do seu interesse, por escolha livre (lego 
e carrinhos) 
 

16/06/20 O usuário continua em processo de avaliação. Sua família está 
recebendo acompanhamento online para orientação. 
 

23/06/20 Objetivo: continuar a avaliação das suas capacidades cognitivas, 
simbólicas, memória, interação e diálogo. 
Material utilizado: lego e carrinhos. 
 

30/06/20 O usuário continua em processo de avaliação. Sua família está 
recebendo acompanhamento online para orientação. 
 

 

  

314 / 705



 

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: Fábio Henrique Firmino Molinari 
Data Nascimento: 15/07/2009 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 

 

Data   
01/06/20 Reunião de equipe 
08/06/20 Primeiro atendimento do usuário.  

Objetivo: falar sobre a instituição e sobre o trabalho do psicólogo. 
Enfatizando o que será trabalhado com ele durante o ano e o que 
ele espera dos atendimentos. Iniciou-se o vínculo terapêutico, 
fundamental para que o trabalho ocorra da melhor forma 
possível.  
Nesse momento, também foi dedicado espaço para conhecer os 
interesses do novo usuário. 
 

15/06/20 Foi enviada uma atividade do educador musical para que o 
usuário possa realizar em casa, substituindo os atendimentos 
presenciais. 
Da parte de psicologia, o usuário continua em avaliação e sendo 
acompanhado online via whatsapp. 
 

22/06/20 Objetivo: dar continuidade para estabelecer o vínculo terapêutico 
e ir gradativamente observando os comportamentos e interesses 
do usuário a fim de poder ir direcionando o tratamento para 
potencializar suas habilidades. Material utilizado: carrinhos, 
bonecos e lego – brincadeira simbólica. 
 

29/06/20 O usuário continua em processo de avaliação e 
acompanhamento online. 
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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 Félix 
Data Nascimento: 17/07/2014 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 
 

 

 

Data   

01/06/20 Reunião de equipe 
08/06/20 Ainda não foi retomado o atendimento desse usuário. Foi 

realizado acompanhamento e suporte online à família. 
 

15/06/20 Conversamos sobre o tempo em que ficou afastado da AMA e 
como estava se sentindo. Objetivo: brincar de forma lúdica e com 
interação. 
 

22/06/20 Atividade para realizar em casa. Objetivo: interação entre a 
família e criação de uma caixa que represente seu mundo interno 
e suas preferências, buscando que o usuário se conheça melhor 
e se reconheça em seus sentimentos e preferencias. 
 

29/06/20 O usuário não compareceu para o 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: Gabriel Ávila de Oliveira 
Data Nascimento: 08/03/2013 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 
 

 

 

Data   

04/06/20 Atividade para realizar em casa. – Acompanhamento online. 
 

11/06/20 Feriado 
18/06/20 Atividade para realizar em casa. Objetivo: organizar uma rotina 

que seja divertida e que ao mesmo tempo trabalhe percepção 
temporal e espacial. Contribuindo para a aquisição de regras e 
limites. – Acompanhamento online. 
 

25/06/20 Objetivo: trabalhar e retomar com o usuário o objetivo dos 
atendimentos, reorganizando sua rotina na AMA. Também 
trabalhamos sua comunicação de forma a conseguir expressar-
se melhor verbalmente, focando em emoções e na memória. 
Material utilizado: Lego. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

 

Relatório Mensal 

 
Usuário: Guilherme Bonifacio Grisard 
Data Nascimento: 13/05/2006 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 
 

 

Data   

05/06/20 Primeiro atendimento do usuário. 
Objetivo: conhece-lo e me apresentar, de forma a explicar o 
trabalho da psicologia e o funcionamento da AMA. 
Iniciou-se o processo de criar vínculo terapêutico e de conhecer 
o funcionamento dele (suas potencialidades e dificuldades). 
 

12/06/20 O usuário está em processo de avaliação e sendo acompanhado 
online via whatsapp. 
 

19/06/20 Objetivo: continuar o processo de vínculo terapêutico e conhecer 
melhor o usuário, para poder estabelecer os objetivos e qual a 
forma mais eficaz de trabalhar com ele. 
Material utilizado: conversa verbal e jogo “jenga”. 
 

26/06/20 O usuário está em processo de avaliação e sendo acompanhado 
online via whatsapp. 
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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: Gustavo Antônio de Souza Manske 
Data Nascimento: 24/07/2008 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 

 

Data   

01/06/20 Reunião de equipe 
08/06/20 Ainda não houve contato em atendimento com o usuário, portanto 

não foi possível enviar atividade terapêutica para ser realizada 
em casa. Foi realizado contato online com a família. 
 

15/06/20 O usuário não compareceu ao atendimento. 
 

22/06/20 O usuário encontra-se em avaliação e a família está em 
acompanhamento online via whatsapp 
 

29/06/20 Primeiro atendimento do usuário. 
Foi realizada conversa para criar vínculo, explicando o papel da 
AMA e da psicologia. 
Material utilizado: jogo JENGA. 
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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: Hector Augusto Ferreira Machado 
Data Nascimento: 07/04/2010 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 
 

 

Data   

05/06/20 Primeiro atendimento. 
Objetivo: criar vínculo, explicar como funciona o trabalho da 
psicologia e iniciar a avaliação do usuário 
. 

12/06/20 O usuário está em processo de avaliação e a família está sendo 
acompanhada online via whatsapp. 
 

19/06/20 O usuário está em processo de avaliação e a família está sendo 
acompanhada online via whatsapp. 
 

26/06/20 O usuário está em processo de avaliação e a família está sendo 
acompanhada online via whatsapp. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 

Paciente: João Gabriel Ribeiro Ferreira 

Data de nascimento: 05/05/2011 

Mês: Junho/2020 

Profissional: Psicóloga Mariana Farina Faturi 

 

 

Data   

02/06/20 Atividade para realizar em casa, dando continuidade aos 
atendimentos.- Acompanhamento online. 
 

09/06/20 Reorganização do usuário dentro da AMA. Conversando sobre 
os dias em que ficou afastado e pontuando os objetivos dos 
atendimentos deste ano. Não foi utilizado nenhum material. 
 

16/06/20 Atividade para realizar em casa. Objetivo: pensar sobre o cenário 
atual e como se sente frente a isso. Trabalhar a memória de curto 
e longo prazo, trazendo para si os seus sentimentos e pensando 
sobre eles. Isso faz com que aumente sua auto percepção e 
desenvolvimento emocional- Acompanhamento online. 
 

23/06/20 O usuário não compareceu para o atendimento. 
 

30/06/20 Atividade para realizar em casa.  
Objetivo: trabalhar sua percepção e memória. Filmando e 
mostrando objetos do seu quarto de acordo com sua importância 
e desejo de mostrar para a terapeuta. - Acompanhamento online. 
 

 

Objetivos:  

 Trabalhar regras e limites 

 Aumentar o repertório de habilidades sociais (como: perceber o que eu 

posso ou não falar em determinados momentos, reconhecer as emoções 

de si mesmo e dos outros)  

 Trabalhar a imaginação e brincadeira simbólica, lhe proporcionando a 

percepção de que o momento livre é possível, mas nem todo momento é 

adequado. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 

 
Usuária: Joyce Manuela Pereira dos Santos 
Data Nascimento: 23/01/2008 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 
 

 

 

Data   

04/06/20 Retorno dos atendimentos clínicos individuais presenciais. 
Foi trabalhado memória e atenção através do jogo quebra-
cabeça. Através de palavras e frases, foi tentado criar uma 
conversa em que ela pudesse compreender o que estava sendo 
perguntado e o que ela deveria responder. 
 

11/06/20 Atividade para realizar em casa. Objetivo: trabalhar consciência 
temporal e corporal através de música e relaxamento, sendo 
guiada por um adulto. - Acompanhamento online. 
 

18/06/20 Objetivo: trabalhar atenção compartilhada e autonomia. 
Material utilizado: jogo LEGO. 
 

25/06/20 Atividade para realizar em casa. 
Objetivo: trabalhar interação entre os membros da família, 
proporcionar um momento de lazer e de percepção espacial. A 
atividade é “caça ao tesouro” com premiação no final- 
Acompanhamento online. 
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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 Assunção Martins  
Data Nascimento: 04/06/2010 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Psicóloga Mariana Farina Faturi 
 

 

 

Data   

02/06/20 Retorno dos atendimentos presenciais na AMA. 
Foi dado continuidade para a atividade da última sessão, 
envolvendo brincadeira simbólica para explorar o mundo interno 
do usuário e para que o mesmo possa expressar seus 
sentimentos na brincadeira, aumentando seu repertório de 
comunicação e expressão emocional. 
 

09/06/20 Atividade para realizar em casa e posteriormente dar 
continuidade no atendimento. Objetivo: trabalhar sentimentos 
que são sentidos positivamente e os que são sentidos 
negativamente. Também trabalhar a consciência sobre ser 
criança/pré-adolescente através da escrita. - Acompanhamento 
online. 
 

16/06/20 Objetivo: trabalhar o vínculo terapêutico e reforçar a importância 
do espaço com a psicóloga para seu desenvolvimento dentro da 
AMA e na vida “lá fora”. 
Material utilizado: peças e bonecos para construir uma 
brincadeira lúdica e explorar sua raiva, a fim de direcionar ela 
para a brincadeira. 
 

23/06/20 Atividade para realizar em casa. 
Objetivo: pensar e escrever sobre suas emoções e sentimentos. 
Trabalhando a memória. - Acompanhamento online. 
 

30/06/20 O usuário foi dispensado do atendimento pois estava com 
sintomas gripais. 
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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: Luan Henrique Sebold 

Data Nascimento: 20/08/2004 

Mês: Maio/2020 

Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 

 

 

Data   

05/06/20 O usuário não compareceu para o atendimento. 
 

12/06/20 Foi emendado o feriado do dia 11. Foi enviada atividade para o 
usuário realizar em casa. Objetivo: pensar no futuro através da 
escrita. Dessa forma, será trabalhado suas percepções e anseios 
para o seu futuro pessoal e profissional. - Acompanhamento 
online. 
 

19/06/20 Atividade para realizar em casa. - Acompanhamento online. 
Objetivo: trabalhar memória e afetos 
Material: fotos e recortes de revistas 
 

26/06/20 Objetivo: trabalhar sua comunicação com outras pessoas. 
Reforçar a importância da psicologia para que ele possa se 
desenvolver. 
 

 

  

324 / 705



 

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: Lucas Eduardo Vargas Dornelles 
Data Nascimento: 04/05/2004 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 

 

 

Data   

02/06/20 Atividade para realizar em casa. - Acompanhamento online. 
 

09/06/20 Objetivo do atendimento: conversar com o usuário para 
compreender como ele passou todos esses dias afastado e como 
se sente frente à quarentena. Trabalhando memória afetiva e de 
curto e longo prazo. 
 

16/06/20 Atividade para realizar em casa. Objetivo: trabalhar autonomia e 
percepção sobre o que está vivendo – a adolescência. Será 
trabalhado através da escrita - Acompanhamento online. 

23/06/20 Objetivo: trabalhar sua comunicação e interação com outras 
pessoas. Reforçando a importância da psicologia. 
Conversamos sobre a atividade que havia sido enviada para 
casa, aprofundando questões da adolescência. 
 

30/06/20 Atividade para realizar em casa. - Acompanhamento online. 
Objetivo: pensar sobre seu passado, presente e futuro. Irá 
trabalhar memória e afetos. 
Material: fotos e recortes de revistas. 
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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: Luciana Algaza Fuentes 
Data Nascimento: 29/05/2015 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 

 

Data   
01/06/20 Reunião de equipe 
08/06/20 Ainda não foi possível enviar atividades para casa devido a não 

ter tido um contato inicial com a Luciana. Foi realizado contato 
com a família de forma online. 
 

15/06/20 A usuária não compareceu ao atendimento. 
 

22/06/20 A usuária encontra-se em avaliação e a família está sendo 
acompanhada oline via whatsapp. 

29/06/20 Primeiro atendimento. 
Objetivo: conhecer e criar vínculo terapêutico. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

 

Relatório Mensal 

 
Usuário: Miguel Fernando Ferraz 
Data Nascimento: 01/09/2015 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 
 

 

Data   

05/06/20 O usuário está em processo de avaliação terapêutica e sendo 
acompanhado online via whatsapp. 
 

12/06/20 Primeiro atendimento presencial. 

19/06/20 O usuário está em processo de avaliação terapêutica e sendo 
acompanhado online via whatsapp. 
 

26/06/20 Segundo atendimento. 
Objetivo: continuar criando vínculo terapêutico e adaptar o 
usuário aos atendimentos, orientando a importância da psicologia 
e conhecendo melhor seu funcionamento. Trabalhando e 
conhecendo suas potencialidades e dificuldades. 
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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 Franke Machado 
Data Nascimento: 06/04/2012 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 

 

Data   
01/06/20 Reunião de equipe 
08/06/20 O usuário está em avaliação e sendo acompanhado online via 

whatsapp. 
 

15/06/20 Primeiro atendimento. 
Objetivo: conhecer melhor seu funcionamento e dar início ao 
vínculo terapêutico. Conhecendo suas potencialidades e 
dificuldades. 
 

22/06/20 O usuário continua em processo de avaliação e sua família está 
sendo acompanhada online via whatsapp. 
 

29/06/20 Segundo atendimento. 
Objetivo: reforçar o vínculo terapêutico, buscando ainda conhecer 
seu funcionamento e ir direcionando o tratamento para 
potencializar suas habilidades. 
Material utilizado: brinquedos e lego, trabalhando ao mesmo 
tempo a interação com a terapeuta 
. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

 

Relatório Mensal 

 
Usuário: Sofia Taborda do Amaral 
Data Nascimento: 22/10/2009 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 
 

 

 

Data   

02/06/20 Primeiro dia de atendimento da nova usuária. A mesma não 
compareceu. 
 

09/06/20 Como ainda não ocorreu o primeiro contato com a usuária, não 
foi possível preparar atividade para realização em casa. O 
acompanhamento iniciará de forma online. 
 

16/06/20 Primeiro contato com a família e com a usuária. A família optou 
por manter o isolamento, então as atividades e atendimentos se 
darão de forma online e em casa com acompanhamento e 
orientação dos profissionais. 
 

23/06/20 Foi enviada atividade para realizar em casa. - Acompanhamento 
online. 
Objetivo: conhecer melhor a usuária através de desenhos. Os 
desenhos solicitados foram do seu quarto para observar a sua 
percepção da realidade e um desenho livre para observar e 
analisar seus interesses. 
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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: Victor Hugo Vaz 
Data Nascimento: 10/08/2010 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 

 

Data   
01/06/20 Reunião de equipe 
08/06/20 A família do usuário optou por manter o isolamento, portanto 

serão enviadas atividades semanais para realizar em casa em 
substituição dos atendimentos presenciais. Diante disso, será 
realizado acompanhamento e orientação online. 
 

15/06/20 Atividade para realizar em casa. Objetivo: organizar uma rotina 
que seja prazerosa e trabalhe a percepção temporal e espacial. 
Deve ser realizada junto com a família. - Acompanhamento 
online. 
 

22/06/20 Atividade para realizar em casa. - Acompanhamento online. 
Objetivo: A imaginação na infância é fundamental para que a 
criança cresça saudável e seja um adulto criativo e que lide 
melhor com os problemas e adversidades da vida. Peça para o 
Victor criar um personagem (nome, idade, onde mora, o que mais 
gosta de fazer, o que não gosta de fazer, etc) e depois esse 
personagem tem que estar dentro de uma história (criem juntos o 
nome do lugar onde ele irá morar, o que ele irá fazer, se tem 
alguma profissão, amigos, família, se estuda). Depois que ele 
criar, filmem ele falando sobre a história. 
 

29/06/20 Atividade para realizar em casa. - Acompanhamento online. 
Material utilizado: Peguem um álbum de fotos antigas e peça para 
que o Victor escolha 3 fotos que ele aparece e mais gosta, podem 
ser fotos de momentos que marcaram ele. Tirem fotos dessas 
fotos ou, se forem fotos digitais, podem enviar elas no whatsapp. 
Junto com as fotos, peça para ele enviar um áudio falando sobre 
cada uma das fotos (por exemplo: falar porque escolheu as fotos, 
quando foi, que idade tinha e tudo que quiser sobre o momento 
da foto).  
Objetivo: Trabalhar a memória de trabalho, memórias afetivas e 
linguagem. 
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AMA 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 de Costa 
Data Nascimento: 01/08/2014 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

01/06 Não ouve atendimento. Reunião de equipe. 

08/06 Origami  do barco. Papel em forma de retângulo, bacia e água. Objetivos diminuir 

a ansiedade, confeccionar e criar sua própria dobradura. Necessitou de auxílio em 

certos momentos. Demonstrou muito interesse na atividade proposta. 

 

15/06 Atendimento remoto. Dobradura cabana com paisagem desenhada ao fundo. 

Desenvolver a criatividade, a coordenação. – Acompanhamento online. 

* Realizou e trouxe a atividade de acordo com o que lhe foi solicitado.  

 

22/06 Pintura árvore, técnica com rolha de cortiça. Mistura de cores secundárias e 

terciárias com tinta Guache. Objetivo conhecer novas cores. Realizou esta atividade 

com muito entusiasmo e destreza. 

 

29/06 Atendimento remoto colagem e pintura com mistura de cores na pipa. 

Papel,cola,giz de cera. Conhecer novas cores e suas misturas. Desenvolver 

criatividade e atenção. – Acompanhamento online. 

 

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:Edie Lorenço Carvalho 
Data Nascimento: 20/02/2009 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

01/06 Não ouve atendimento. Reunião de equipe. 

 

08/06 Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 

 

15/06 Origami Barco/camiseta, colagem e pintura fundo. Papel, cola, tesoura. Objetivos 

diminuir a ansiedade, confeccionar e criar suas próprias dobraduras. Necessitou de 

auxílio em certos momentos. Demonstrou muito interesse na atividade. 

 

22/06 Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 

 

29/06 Pintura de canaletas para construir um jogo . Canaletas de papelão, tinta Guache , 

pincel. Participar de um jogo cooperativo em outra atividade. Gostou de realizar 

esta atividade. 

 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico.– Acompanhamento online. 
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AMA 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: Junho/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

01/06 Não ouve atendimento. Reunião de equipe. 

 

08/06 Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 

 

15/06 Pintura flor Dente de Leão, técnica com rolha de cortiça. Mistura de cores primárias 

com tinta Guache. Objetivo conhecer novas cores. Realizou esta atividade com 

muito entusiasmo e destreza, necessitando pouca ajuda. 

 

22/06 Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 

 

29/06 Faltou. 

 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 
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AMA 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; Junho/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

01/06 Não ouve atendimento. Reunião de equipe. 

 

08/06 Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 

 

15/06 Faltou. 

 

22/06 Em processo de avaliação e vínculo terapêutico.– Acompanhamento online. 

 

29/06 Desenho de livre expressão. Papel sulfite, lápis de cor, giz de cera, canetinhas. 

Demonstrar sua criatividade e expressividade. Realizou a atividade com muita 

atenção e entusiasmo. 

 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 
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AMA 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: Junho/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

01/06 Não ouve atendimento. Reunião de equipe. 

 

08/06 Pintura à dedo arco-íris, com tinta de Pintura à Dedo. Explorar esta forma de Arte 

não só com o pincel, mas com as mãos também. Conhecer novas texturas. Foi bem 

receptivo nesta atividade proposta. 

 

15/06 Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 

 

22/06 Bandeirinhas juninas. Dobradura e colagem com papel, cola, barbante. Trabalhar o 

tema Festa Junina, aprimorar sua coordenação motora. Realizou a atividade 

proposta com muito interesse, esperando a vez e auxiliando no que pôde. 

 

       29/06 Atendimento remoto. Pintura de cores e formas na florzinha. Papel sulfite, lápis de 

cor, giz de cera. Conhecer novas cores. Desenvolver a criatividade e atenção. – 

Acompanhamento online. 

 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 
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AMA 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:Junho/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

01/06 Não ouve atendimento. Reunião de equipe. 

 

08/06 Faltou. 

 

15/06 Em processo de aprendizado para o uso da máscara contra Covid-19. – 

Acompanhamento online. 

 

22/06 Faltou. 

 

29/06 Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 

 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário: Yan Frujuelle Ambra Vieira 
Data Nascimento: 17/06/2013 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

01/06 Não ouve atendimento. Reunião de equipe. 

 

08/06 Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 

 

15/06 Faltou. 

 

22/06 Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 

 

29/06 Faltou. 

 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 
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AMA 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: Junho/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

02/06 Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 

 

09/06 Origami  do barco, desenho de paisagem ao fundo. Papel lustroso colorido, cola, 

giz de cera e lápis de cor. Objetivos diminuir a ansiedade, confeccionar e criar suas 

próprias dobraduras. Necessitou de auxílio em certos momentos. Demonstrou 

muito interesse na atividade. 

 

16/06 Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 

 

23/06 Eu, você, os outros. Recorte, dobradura, colagem e pintura. Utilizado papel, lápis 

de cor, revista, cola, tesoura. Objetivos desenvolver novas formas através de sua 

imaginação. Observar as possibilidades oferecidas com os materiais e seus 

manuseios. Escolheu iniciar seu trabalho com a pintura, fez questão do lápis “cor 
de pele”. Conversa e orientações  sobre questão multicultural (cor de pele, dos 
olhos cabelos, estaturas, gostos, origens, entre outros). 

 

30/06 Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 

 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 
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AMA 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: Junho/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

02/06 Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 

 

09/06 Origami barco, pintura fundo paisagem com giz de cera. Papel em forma de 

retângulo, cola, giz de cera e lápis de cor. Objetivos diminuir a ansiedade, 

confeccionar e criar suas próprias dobraduras. Necessitou de auxílio em certos 

momentos. Demonstrou muito interesse na atividade. 

 

16/06 Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 

 

23/06 Faltou. 

 

30/06 Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 

 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 
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AMA 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: Junho/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

02/06 Desenho cego, com técnica do carrinho de brinquedo e lápis. Kombi (brinquedo), 

lápis de escrever, lápis de cor ou giz de cera. Criar formas expressivas, integrando 

percepção, imaginação, reflexão e sensibilidade. Mostrou muita criatividade e 

imaginação em seu desenho. 

 

09/06 Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 

 

16/06 Origami barco. Papel lustroso colorido, tesoura , cola, papel sulfite. Objetivos 

diminuir a ansiedade, confeccionar e criar suas próprias dobraduras. Necessitou 

de auxílio em certos momentos. Demonstrou muito interesse na atividade. 

Relatou que “gosta muito de fazer origamis”. 
 

23/06 Atendimento remoto/ tarefa 2 origamis à sua escolha.   – Acompanhamento 

online. 

* Realizou e trouxe a atividade de acordo com o que lhe foi solicitado. 

 

30/06 Faltou. 

 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 
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AMA 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: Junho/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

02/06 Faltou 

 

09/06 Em processo de aprendizado para o uso da máscara contra Covid-19. – 

Acompanhamento online. 

 

16/06 Faltou. 

 

23/06 Em processo de aprendizado para o uso da máscara contra Covid-19. – 

Acompanhamento online. 

 

30/06 Em processo de aprendizado para o uso da máscara contra Covid-19. – 

Acompanhamento online. 

 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Davi Alexandre Almeida  
Data Nascimento:  03/01/2009 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

04/06 Faltou. 

 

11/06 Feriado. 

 

18/06 Faltou. 

 

25/06 Em processo de aprendizado para o uso da máscara contra Covid-19. – 

Acompanhamento online. 

 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 
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AMA 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: Junho/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

04/06 Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 

 

11/06 Feriado. 

 

18/06 Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 

 

25/06 Desenho contorno da mão/polvo. Utilizou papel sulfite, giz de cera e lápis de cor. 

Criar formas expressivas, integrando percepção, imaginação, reflexão e 

sensibilidade. Mostrou muita criatividade e imaginação em seu desenho. 

 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 
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AMA 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: Junho/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

04/06 Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 

 

11/06 Feriado. 

 

18/06 Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 

 

25/06 Desenho e pintura com giz de cera. Robô Paupet. Utilizou papel sulfite, giz de cera 

e lápis de cor. Criar formas expressivas, integrando percepção, imaginação, 

reflexão e sensibilidade. Mostrou  imaginação e criatividade em seu desenho. 

 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 
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AMA 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: Junho/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

04/06 Pintura à dedo. Material tinta de Pintura à Dedo. Explorar esta forma de Arte não 

só com o pincel, mas com as mãos também. Conhecer novas texturas. Foi bem 

receptivo nesta atividade proposta. 

 

11/06 Feriado. 

 

18/06 Técnica de pintura com balão.  Tinta guache, balão, prato de plástico, folha de 

cartolina.. Manusear diferentes materiais, de diferentes texturas, assim como 

diferentes suportes gráficos. Muito participativo, atencioso nesta atividade 

proposta. 

 

25/06 Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 

 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 
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AMA 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 Manuella Pereira dos Santos  
Data Nascimento:  23/01/2008 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

04/06 Pai buscou mais cedo. Não participou deste atendimento. 

 

11/06 Feriado. 

 

18/06 Colagem, textura  em caixa de madeira. Filtro de café usado, cola, tesoura, caixa 

de madeira. Experimentar diferentes texturas e sensações. Usuária estava muito 

dispersa neste atendimento, apresentando muita ecolalia  e com necessidade de 

atenção e estímulos constantes para realizar o que  lhe foi proposto. 

 

25/06 Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 

  

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 
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AMA 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: Junho2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

04/06 Pintura à dedo. Mistura de cores primárias. Papel sulfite,tinta de pintura à dedo. 

Objetivo conhecer novas cores e de onde advém suas misturas. Usuário mostrou-

se muito interessado nesta atividade proposta. 

 

11/06 Feriado. 

 

18/06 Colagem algodão na atividade proposta em 04/06. Material algodão, cola. 

Experimentar diferentes texturas e sensações. Familiarizar-se com as diferentes 

formas. Interagiu com os materiais utilizados de forma natural, disse que o 

algodão era ”muito fofinho e bom de mexer”. 
 

25/06 Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 

 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 
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AMA 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: Junho2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

04/06 Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 

 

11/06 Feriado. 

 

18/06 Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 

 

25/06 Desenho Mickey/casa. Pintura com giz de cera grosso ou lápis de cor. Observar as 

possibilidades oferecidas com os materiais. Mostrou gostar da atividade 

proposta, porém necessitou de estímulo constante para desenvolvê-la. 

 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 
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AMA 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: 27/06/2012 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data   

04/06 Atendimento junto da TO Tanise. Pintura à dedo, meia folha de cartolina. 

Desenvolver a capacidade criativa. Potencializar sua sensibilidade táctil. Em certos 

momentos tolerou o toque, a textura da tinta em suas mãos. 

 

11/06 Feriado. 

 

18/06 Massa de modelar. Bolhas de sabão. Estimular o trabalho coletivo e a curiosidade. 

Estimular diferentes texturas e sensações. Apertou a massinha entre os dedos. 

Seguiu algumas bolhas com o olhar. 

 

25/06 Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 

 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Aradia Mazia Barreiros de Alexandri 
Data Nascimento: 04/03/2015 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data   

05/06 Faltou. 

 

12/06 Feriado.  

 

19/06 Faltou.  

 

26/06 Em processo de aprendizado para o uso da máscara contra Covid-19. – 

Acompanhamento online. 

 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 
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AMA 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: Junho/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data   

05/06 Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 

 

 

12/06 Origami barco. Mãos na massa.  (Em 9/06 devido feriado) 

 

19/06 Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 

 

26/06 Pintura espantalho de Festa Junina e dobradura chapéu. Papel, cola, tesoura, giz 

de cera. Reconhecer as diversas técnicas em Artes, bem como reconhecer as 

cores. Realizou a atividade proposta com auxílio e estímulo constante. 

 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 
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AMA 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: Junho/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

05/06 Faltou. 

 

12/06 Feriado. 

 

19/06 Faltou. 

 

26/06 Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 

 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 
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AMA 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: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

05/06 Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 

 

12/06 Feriado. Atividade Pipa. Em  08/06 devido feriado. Não realizada atividade 

proposta com massa de modelar e forminhas. 

 

19/06 Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 

 

26/06 Bandeira Junina decorada com colagem e pintura. Papel sulfite, cola, tinta 

Guache, palito de picolé, glitter. Reconhecer outras texturas e novas técnicas em 

Artes. Usuário foi bem receptivo, criativo e atencioso na atividade proposta. 

 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 
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AMA 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: Junho/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

05/06 Faltou. 

 

12/06 Feriado. 

 

19/06 Faltou. 

 

26/06 Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 

 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 
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AMA 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: Junho/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

05/06 Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 

 

12/06 Feriado. 

 

19/06 Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 

 

26/06 Pintura do balão junino. Papel sulfite, giz de cera, canetinhas. Reconhecer novas 

cores. Muito atencioso e participativo na atividade proposta. Atividade remota 

proposta de pintura e colagem (desenho pipoca). 

 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

355 / 705



 

 

 

_______________________________________ 
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: Anthony Moeller e Silva 
Data Nascimento: 03/04/2012 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

02/06 Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 

 

09/06 Massa de modelar, forminhas. Atendimento junto da Fonoaudióloga Karina. 

Agitado em demasia, não realizou a atividade proposta. 

 

16/06 Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 

 

23/06 Faltou. 

 

30/06 Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 

 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 
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AMA 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: Junho/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

02/06 Atividade mãos na massa. Massa de modelar, forminhas. Manusear materiais e 

texturas diferentes para a sensação táctil. Desenvolver a expressão, a criatividade 

e a imaginação. O Usuário foi muito participativo a atencioso nesta atividade 

sugerida. 

 

09/06 Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 

 

16/06 Pintura com giz de cera/barco. Papel sulfite, giz de cera. Conhecer novas cores. 

Observar as possibilidades oferecidas com os materiais. 

 

23/06 Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 

 

30/06 Não realizou atendimento neste horário ( ciclone). 

 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Eduardo Valgas da Silva 
Data Nascimento: 21/01/2007 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

02/06 Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 

 

09/06 Eu,você, os outros ... pintura e desenho. 

 

16/06 Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 

 

23/06 Desenho cego, com técnica do carrinho de brinquedo e lápis. Kombi (brinquedo), 

lápis de escrever, lápis de cor ou giz de cera. Criar formas expressivas, integrando 

percepção, imaginação, reflexão e sensibilidade. Mostrou muita criatividade e 

imaginação em seu desenho. 

 

30/06 Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 

 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 
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AMA 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: Junho/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

02/06 Atividade mãos na massa. Massinha de modelar. Desenvolver atenção, 

criatividade, conhecendo novas texturas. 

 

09/06 Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 

 

16/06 Faltou. 

 

23/06 Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 

 

30/06 Faltou. 

 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 
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AMA 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: Junho/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

02/06 Faltou. 

 

09/06 Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 

 

16/06 Colagem desenho fundo. Revista, papel  sulfite, giz de cera, tesoura, cola.  

Desenvolver a criatividade, atenção e coordenação. Realizou a atividade com 

interesse e criatividade, contando uma história a partir desta. 

 

23/06 Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 

 

30/06 Pintura de cena junina. Papel sulfite, giz de cera, canetinhas. Resgatar um pouco 

da tradição das Festas Juninas. Gostou da atividade e mostrou muito interesse 

durante a mesma. 

 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 
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AMA 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: Junho/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

04/06 Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 

 

11/06 Feriado. 

 

18/06 Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 

25/06 Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 
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AMA 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: Junho/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

04/06 Pintura à dedo. 

 

11/06 Feriado. 

 

18/06 Colagem algodão textura e pintura do arco íris. 

 

25/06 Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 

 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 
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_______________________________________ 
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: Jean Carvalho de Camargo 
Data Nascimento: 05/08/2009 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

04/06 Eu, você, os outros. Recorte, dobradura, colagem e pintura. Utilizado papel, lápis 

de cor, revista, cola, tesoura. Objetivos desenvolver novas formas através de sua 

imaginação. Observar as possibilidades oferecidas com os materiais e seus 

manuseios. Escolheu iniciar seu trabalho com a pintura, fez questão do lápis “cor 
de pele”. Conversa e orientações  sobre questão multicultural (cor de pele, dos 
olhos cabelos, estaturas, gostos, origens, entre outros). 

 

11/06 Feriado. 

 

18/06 Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 

 

25/06 Término da atividade proposta no dia04/06/2020. Dobradura e colagem do 

cabelo do personagem. Muito participativo e criativo. 

 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 
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_______________________________________ 
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:José Eduardo de Oliveira da Costa   
Data Nascimento: 11/11/2013 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

04/06 Faltou. 

 

11/06 Feriado. 

 

18/06 Faltou. 

 

25/06 Em processo de adaptação do uso da máscara contra Covid-19. – 

Acompanhamento online. 

 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 
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_______________________________________ 
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:Lauro Marcos Pipper Júnior   
Data Nascimento: 06/11/2009 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

04/06 Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 

 

11/06 Feriado. 

 

18/06 Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 

 

 

25/06 Faltou. (Chegou no segundo atendimento). 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 
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_______________________________________ 
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:Miguel Antônio Santos Sanches    
Data Nascimento: 27/10/2012 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

04/06 Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 

 

11/06 Feriado. 

 

18/06 Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 

 

25/06 Desenho e pintura da cena Junina. Papel sulfite, lápis de cor e canetinhas. Criar ou 

recriar formas expressivas integrando percepção, imaginação, reflexão e 

sensibilidade. Muito participativo durante conversa e realização da atividade 

sugerida. 

 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 
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_______________________________________ 
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:Elieser Chaves Paes Landin Serapião   
Data Nascimento: 23/06/2016 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

05/06 Em processo de avaliação e vínculo terapêutico– Acompanhamento online. 

 

12/06 Pintura com balão. Em 09/06 devido feriado. Tinta Guache, papel sulfite. Criar ou 

recriar formas expressivas integrando percepção, imaginação, reflexão e 

sensibilidade. Participou com certo interesse  na atividade proposta. Com 

dificuldade em manter a máscara no rosto. 

 

19/06 Em processo de adaptação do uso da máscara contra Covid-19. – 

Acompanhamento online. 

 

26/06 Em processo de adaptação do uso da máscara contra Covid-19. – 

Acompanhamento online. 

 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico– Acompanhamento online. 
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_______________________________________ 
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:Jean Fernando de Oliveira Júnior   
Data Nascimento: 27/05/2013 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

05/06 Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 

 

12/06 Feriado. 

 

19/06 Em processo de adaptação do uso da máscara contra a Covid-19. – 

Acompanhamento online. 

 

26/06 Em processo de adaptação do uso da máscara contra a Covid-19. – 

Acompanhamento online. 

 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 
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_______________________________________ 
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 Teilor Cardozo Martins   
Data Nascimento: 20/01/2017 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

05/06 Massa de modelar. Experimentar diferentes texturas e sensações. Muito 

participativo nesta atividade proposta. 

 

12/06 Feriado. 

 

19/06 Impressão das mãos. Tinta Guache e papel sulfite. Experimentar diferentes 

texturas e sensações. Muito participativo nesta atividade sugerida. 

 

26/06 Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 

 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 
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_______________________________________ 
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:Martina Machado Heineberg   
Data Nascimento: 26/09/2013 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

05/06 Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 

 

12/06 Feriado. 

 

19/06 Uso da máscara facial proteção Covid-19. – Acompanhamento online. 

 

26/06 Em processo de adaptação do uso da máscara contra a Covid-19. – 

Acompanhamento online. 

 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. – Acompanhamento online. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

 
 

Relatório Mensal 

 

Paciente:  Andriel Henrique Cremonte Nantes Rodrigues 

Data Nascimento: 08/05/2007 – 13a 1m 

Mês: Junho/2020 

Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 

 

 

 

Data   

02/06/20 Usuário não compareceu. 

 

09/06/20 Acompanhamento remoto. 

 

16/06/20 Usuário não compareceu. 

 

23/06/20 Acompanhamento remoto. 

 

30/06/20 Realizado 1º atendimento presencial. Foi iniciado o processo de criação 

de vínculo e avaliação fisioterapêutica. Liberado em BEG. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

 

Relatório Mensal 

 

Paciente:  Anthony Moeller e Silva 

Data Nascimento: 03/04/2012 – 8 a  2 m 

Mês: Junho/2020 

Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 

 

 

 

Data   

02/06/20 Realizado acompanhamento remoto. 

 

09/06/20 Usuário em BEG. Atendimento realizado em associação com 

Fonoaudióloga. Apresentou muita resistência as propostas de atividades. 

Tentamos realizar jogo visuomotor com usa da bola, porém não 

conseguiu compreender o funcionamento da atividade. Tentemos outras 

estratégias mas sem sucesso pois apenas expressava que gostaria de ir 

embora, mostrando irritabilidade, gritos e hetero e autoagressão. 

Liberado em BEG. 

 

16/06/20 Enviado atividade para casa. Proposta de aproximação do brincar. 

Acompanhamento remoto. 

 

23/06/20 Usuário não compareceu ao atendimento. 

 

30/06/20 Enviado atividade para casa. Proposta de aproximação do brincar.- 

Acompanhamento remoto. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

 

Relatório Mensal 

 

Paciente:  Arádia Mazia Barreiros de Alexandri 

Data Nascimento: 04/03/2015– 5anos 3meses 

Mês: Junho/2020 

Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 

 

 

 

Data   

05/06/20 Usuária não compareceu pois não consegue usar a máscara. Estamos em 

contato on-line. 

 

12/06/20 Enviado atividades para casa. – Acompanhamento on-line. 

 

19/06/20 Usuária não compareceu pois não consegue usar a máscara. Estamos em 

contato on-line. 

 

26/06/20 Usuária compareceu acompanhada de uma cuidadora. Realizamos 

atendimento na tentativa de fazê-la utilizar a máscara. Chorou na maior 

parte do atendimento. Liberada em BEG. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 

 

Paciente:  D´Alessandro Dias Minuto 

Data Nascimento:  15/01/2012  -  8anos e 5meses 

Mês: Junho / 2020 

Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 

 

 

 

Data   

05/06/20 Realizado acompanhamento on-line com a família. 

 

09/06/20 1º atendimento de Fisioterapia. Usuário em BEG. Realizado processo de 

criação de vínculo e avaliação. Liberado em BEG. 

 

 

12/06/20 Feriado. 

19/06/20 Realizado acompanhamento on-line com a família afim de conhecer 

melhor a rotina. 

 

26/06/20 Usuário em BEG. Mostra dificuldades em comunicação receptiva e 

expressiva. Trabalhamos com objetivo de aprimorar o controle postural 

ampliando os limites de estabilidade através do uso da bola suíça. 

Mostrou boas reações do controle do tronco. Liberado em BEG. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

 

Relatório Mensal 

 

Paciente:  Davi Costa Rocha 

Data Nascimento:  26/03/2015  -  5anos e 2meses 

Mês: Junho / 2020 

Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 

 

 

 

Data   

08/06/20 1º atendimento de Fisioterapia. Usuário em BEG. Realizado processo de 

criação de vínculo e avaliação. Liberado em BEG. 

15/06/20 Realizado acompanhamento on-line. 

22/06/20 Usuário em BEG. Mostrou-se bastante agitado e disperso, principalmente 

quando precisava ouvir as propostas. Realizado atividade para aprimorar 

o controle postural em DV na bola feijão. Liberado em BEG. 

29/06/20 Realizado acompanhamento remoto. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 

 

Paciente:  Edie Lourenço Carvalho 

Data Nascimento: 20/02/2009 – 11a 3m 

Mês: Junho / 2020 

Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 

 

 

Data   

01/06/20 Realizado acompanhamento on-line. 

08/06/20 Enviado atividade para casa. Exercícios para aprimorar a estabilidade da 

articulação do quadril. Respondido positivamente pela família. 

Acompanhamento on-line. 

15/06/20 Usuário em BEG. 1º atendimento presencial pós quarentena. Realizado 

reavaliação do usuário. Posição ortostática com deslocamento anterior 

do centro de gravidade. Sinal de Drehnan positivo com dor anterior a 

rotação interna associado a flexão de quadril. Sobrepeso. Suspeita de 

alteração anatomopatológica na articulação do quadril bilateralmente. 

Liberado em BEG. 

22/06/20 Enviado atividade para casa. Exercícios para aprimorar a estabilidade da 

articulação do quadril. Respondido positivamente pela família. 

Acompanhamento on-line. 

29/06/20 Usuário em BEG. Realizado alongamento muscular do tensor da fascia 

lata, iliopsoas e isquiotibiais. Finalizado com exercícios de fortalecimento 

dos músculos isquiotibiais e estabilizadores do quadril. Liberado em BEG. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

 
Relatório Mensal 

 

Paciente:  Eduardo Valgas da Silva 

Data Nascimento:  21/01/2007 -  13anos e 4meses 

Mês: Junho / 2020 

Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 

 

 

 

Data   

09/06/20 1º atendimento de Fisioterapia. Usuário em BEG. Realizado processo de 

criação de vínculo e avaliação. Liberado em BEG. 

16/06/20 Realizado acompanhamento online através de atividades enviadas para 

casa. 

23/06/20 Usuário em BEG. Mantém atitude de flexão da coluna em movimentos de 

agachamento, sentar e levantar e mantido na posição sentado.  

Realizamos exercícios para ativação da musculatura extensora da coluna 

e estabilizadores do quadril. Mostra uma boa comunicação receptiva. 

Liberado em BEG. 

30/06/20 Encaminhado atividades para casa. Acompanhamento online. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 

 

Paciente:  Emanuel Gonçalves Buzzo 

Data Nascimento:  03/02/2012 -  8anos e 4meses 

Mês: Junho / 2020 

Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 

 

 

 

Data   

09/06/20 1º atendimento de Fisioterapia. Usuário em BEG. Realizado processo de 

criação de vínculo e avaliação. Liberado em BEG. 

16/06/20 Realizado acompanhamento on-line. 

23/06/20 Usuário em BEG. Iniciamos com realização do lanche que durou 15 min. 

tendência em sentar “escorregando” a pelve e flexionando a coluna. 
Depois do lanche realizamos exercícios para melhora do controle da 

orientação postural. Liberado em BEG.  

30/06/20 Realizado acompanhamento remoto. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

 

Relatório Mensal 

 

Paciente:  Fábio Henrique Firmino Molinari 

Data Nascimento: 15/07/2009 – 10a 11m 

Mês: Junho/ 2020 

Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 

 

 

Data   

08/06/20 Usuário em BEG. Realizado 1º atendimento do usuário. Iniciamos com 

processo de criação de vínculo e avaliação fisioterapêutica. Liberado em 

BEG. 

15/06/20 Realizado acompanhamento online. 

22/06/20 Usuário em BEG. Continuamos o processo de avaliação. Não demostra 

déficits no desenvolvimento sensório motor. Trabalharemos para 

desenvolver ainda mais habilidades complexas. 

29/06/20 Realizado acompanhamento ronline. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

 

Relatório Mensal 

 

Paciente: Felipe Gabriel da Silva 

Data Nascimento: 02/10/2010 – 9a 8m 

Mês: Junho/2020 

Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 

 

 

 

Data   

05/06/20 Realizado acompanhamento online com família. 

08/06/20 Usuário em BEG. Entrou sem resistência na sala de fisioterapia. Iniciamos 

com exercícios de estabilidade em bola suíça. Apresentou dificuldades na 

compreensão da tarefa. Finalizamos com jogo para desenvolvimento de 

habilidades visuomotoras através do jogo de bola e bolhinhas de sabão. 

Apresenta muita dificuldade na comunicação receptiva e expressiva. 

Liberado em BEG. 

12/06/20 Feriado. 

19/06/20 Encaminhado atividade para casa. Jogo de receber e lançar uma bola, para 

aprimoramento da coordenação visuomotora. Acompanhamento online. 

26/06/20 Usuário em BEG. Se apresentou bastante disperso durante as propostas. 

Iniciei com proposta de atividade visuomotora com uso da bola, porém se 

dispersou muito fácil, insisti mas não houve sucesso. Pegou a bomba de 

encher bola e se deslocou até a bola para encher, porém nescessitava do 

bico. Mostrei como rosquear o bico e solicitei para que fizesse igual, mas 

não conseguiu. Liberado em BEG. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 

 

Paciente:  Fernando Gabriel Sprote 

Data Nascimento:  16/02/2007 

Mês: Junho / 2020 

Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 

 

 

 

Data   

05/06/20 Usuário não compareceu. 

12/06/20 Enviado atividade para casa. Acompanhamento online. 

19/06/20 Usuário não compareceu, não faz uso da máscara. Acompanhamento 

online. 

26/06/20 Em acompanhamento online. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

 

Relatório Mensal 

 

Paciente:  Gabriel Luis Pereira Andrade 

Data Nascimento:  21/02/2015   5anos e 4meses 

Mês: Junho / 2020 

Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 

 

 

 

Data   

08/06/20 Usuário em BEG. Primeiro atendimento de Fisioterapia. Iniciamos com 

processo de criação de vínculo e avaliação. Liberado em BEG. 

15/06/20 Realizado acompanhamento online. 

22/06/20 Não foi realizado atendimento pois o usuário saiu mais cedo pois não 

conseguiu permanecer de máscara- acompanhamento online. 

29/06/20 Realizado acompanhamento online. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

 

Relatório Mensal 

 

Paciente:  Gabriela Kreisch 

Data Nascimento: 28/03/1998 – 22anos 

Mês: Junho/2020 

Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 

 

 

 

Data   

02/06/20 Usuária não compareceu. Não faz uso da máscara. Realizado 

acompanhamento remoto. 

09/06/20 Usuária não compareceu. Não faz uso da máscara. Realizado 

acompanhamento remoto. 

16/06/20 Usuária não compareceu. Não faz uso da máscara. Realizado 

acompanhamento remoto. 

23/06/20 Usuária não compareceu. Não faz uso da máscara. Realizado 

acompanhamento remoto. 

30/06/20 Usuária não compareceu. Não faz uso da máscara. Realizado 

acompanhamento remoto. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

 

Relatório Mensal 

 

Paciente:  Gustavo Antônio de Souza Manske 

Data Nascimento: 24/07/2008  – 11a 11m 

Mês: Junho/2020 

Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 

 

 

 

Data   

  

08/06/20 Realizado acompanhamento remoto. 

15/06/20 Usuário não compareceu. 

22/06/20 Realizado acompanhamento remoto. 

29/06/20 Realizado o 1º atendimento. Usuário em BEG. Iniciamos processo de 

criação de vínculo e avaliação fisioterapêutica. Liberado em BEG. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 

 

Paciente:  Hector Augusto Pereira Machado 

Data Nascimento:  07/04/2010 – 10anos 

Mês: Junho / 2020 

Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 

 

 

 

Data   

05/06/20 1º Atendimento. Usuário em BEG. Bastante colaborativo e participativo. 

Realizado processo de criação de vínculo e avaliação fisioterapêutica. 

12/06/20 Realizado acompanhamento online. 

19/06/20 Usuário em BEG. Realizamos exercícios para estabilidade postural de 

forma concentrada e lenta. Mostrou muita agitação e incômodo em 

permanecer concentrado e calmo. Liberado em BEG. 

26/06/20 Realizado acompanhamento online. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

 

 

Relatório Mensal 

 

Paciente:  Igor dos Santos Migliorini  

Data Nascimento: 09/06/2003 – 17a  

Mês: Junho/2020 

Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 

 

 

 

Data   

05/06/20 Usuário em BEG. Realizamos exercícios para aprimorar a consciência 

corporal e melhorar o controle postural e de movimentos. Utilizamos o 

princípio de mindfulness para os posicionamentos. Paciente mostrou 

imersão na tarefa. Iniciamos buscando conscientemente tensões em cada 

segmento corporal isoladamente. Depois realizamos ajustes posturais. 

Finalizamos com mobilização de membros partindo da nova postura. 

Liberado em BEG. 

12/06/20 Enviado atividades para casa. Acompanhamento online. 

19/06/20 Usuário em BEG. Realizado exercícios para melhora no controle da 

orientação postural. Iniciamos em DD, passando para DV, depois de 4 

apoios e finalizamos sentado na bola suíça. Foi bem colaborativo e 

participativo. Liberado em BEG. 

26/06/20 Realizado acompanhamento remoto. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 

 

Paciente:  Isabella Couto 

Data Nascimento: 16/01/2008 – 12a 5m 

Mês: Junho / 2020 

Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 

 

 

 

Data   

01/06/20 Realizado acompanhamento remoto. 

08/06/20 Realizado acompanhamento remoto. 

15/06/20 Usuária em BEG. Primeiro atendimento presencial pós quarentena COVID-

19. Realizado reavaliação fisioterapêutica. Foram feitos exercícios de 

controle motor para força e estabilidade de membros inferiores. E 

também exercícios de controle postural para ampliar os limites de 

estabilidade a partir da posição sentada sem apoios. Liberada em BEG. 

22/06/20 Enviado atividade para casa com objetivo de aprimorar o controle motor. 

Família não respondeu. Acompanhamento remoto. 

29/06/20 Usuária em BEG. Iniciou pedindo música, permiti que ela mesmo pegasse 

o celular e acessasse o youtube. Mostrou agilidade na manipulação. 

Realizamos exercícios de ponte e elevação de MMII na posição DD. 

Mostrou-se resistente em realizar as atividades. Liberado em BEG. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

 

Relatório Mensal 

 

Paciente:  Jean Carvalho de Camargo  

Data Nascimento: 05/08/2009 – 10a 10m 

Mês: Junho/2020  

Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 

 

 

 

Data   

09/06/20 Usuário em BEG. Iniciamos com breve conversa sobre o que é 

movimento humano, sobre usarmos movimento em tudo que fazemos e 

abordei o conceito relacionado a estabilidade. Pareceu compreender. 

Realizamos exercícios de controle postural de estabilidade. Iniciamos na 

posição ortostática evoluído para posições de passo a frente e com 

elevação do quadril. Mostrou bastante dificuldade em equilíbrio quando 

o pé direito esta a frente. Liberado em BEG. 

16/06/20 Encaminhado exercícios para casa. Acompanhamento remoto. 

23/06/20 Usuário em BEG. Realizamos exercícios para melhora no controle da 

estabilidade postural. Progredimos de posições em diferentes bases de 

suporte enquanto tinha que agarrar e jogar uma bola. Mostra maior 

dificuldade em estabilizar membro inferior direito.  Busca estratégias do 

quadril para manter-se em equilíbrio. A baixa capacidade de 

concentração dificultou um pouco a manutenção da estabilidade. 

Liberado em BEG. 

30/06/20 Enviado atividades para casa. Acompanhamento remoto. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

 

Relatório Mensal 

 

Paciente:  Jean Fernando de Oliveira Junior 

Data Nascimento: 27/05/2013 – 7a  

Mês: Junho / 2020 

Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 

 

 

 

Data   

05/06/20 Usuário em BEG. Apresentou-se bastante agitado em sem atenção 

compartilhada. Atendimento se deu em dupla com a Terapia Ocupacional. 

Realizado atividades que promoveram desenvolvimento no sistema de 

controle postural associados a mecanismos de atenção a tarefa. Não 

mostrou atenção compartilhada. Mostrou interesse em objetos de 

encaixe. Liberado em BEG. Apresentou dificuldades no uso da máscara. 

12/06/20 Enviado atividades para casa. Acompanhamento online. 

19/06/20 Não compareceu pois não faz uso da máscara. Acompanhamento online. 

26/06/20 Realizando acompanhamento remoto. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

 

 
Relatório Mensal 

 

Paciente:  João Batista Bronzatti de Oliveira 

Data Nascimento: 05/09/2012 – 7a 9m 

Mês: Junho/2020 

Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 

 

 

 

Data   

04/06/20 Usuário em REG. Peso: 54,2kg. Se apresentou bastante colaborativo. 

Apresentou déficits ao se levantar a partir da posição sentado no chão, 

na coordenação visuomotora e na mobilidade em geral. Realizamos 

exercícios para ganho de força em MMII. Finalizamos com atividade 

visuomotora através do jogo de bola. 

11/06/20 Enviada atividade para casa com objetivo de promover ganhos globais no 

desenvolvimento neuropsicomotor. Acompanhamento remoto. 

18/06/20 Usuário em BEG. Peso: 54Kg. Realizamos movimentos no chão para 

ensinar novos padrões motores a partir dessa posição. Jõao apresenta 

pouca variação de movimento no chão. Realizamos treino para se levantar 

a partir da posição semi ajoelhada. De início mostrou muita dificuldade 

em estabilizar nesta posição, porém mostrou evolução conseguindo se 

manter estável. Para se levantar apresentou falta de força, mas que 

também mostrou evolução. Liberado em BEG. 

25/06/20 Realizado acompanhamento remoto.  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

 

Relatório Mensal 

 

Paciente:  João Gabriel Ribeiro Ferreira 

Data Nascimento: 05/05 /2011 – 9anos 

Mês: Junho/2020  

Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 

 

 

 

Data   

09/06/20 Não compareceu ao atendimento pois chegou atrasado. 

16/06/20 Enviado atividades para casa. Incremento no controle postural. 

Acompanhamento remoto. 

23/06/20 Usuário não compareceu. 

30/06/20 Enviado atividade para casa. Aumento do controle postural. 

Acompanhamento remoto. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 

 

Paciente:  Joaquim de Almeida Nunes 

Data Nascimento: 31/12/2014 – 5a 6m 

Mês: Junho/2020 

Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 

 

 

 

Data   

04-06-20 1º atendimento. Chegou em BEG, sem resistência e parcialmente 

colaborativo. Realizado processo de criação de vínculo e avaliação 

terapêutica.  

11-06-20 Foram realizadas atividades para fazer em casa. 10 minutos do brincar. 

Acompanhamento remoto. 

18-06-20 Usuário chegou bastante choroso, expressando que queria ir embora. 

Foram feitas tentativas de mudar o foco de atenção do choro para a 

brincadeira. Se engajou em um breve momento no brincar mas logo 

voltou a chorar. Liberado em BEG. 

25-06-20 Realizado acompanhamento remoto. 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

392 / 705



 

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:  José Eduardo de Oliveira da Costa 

Data Nascimento: 05/09/2012 – 6a 9m 

Mês: Junho/2020 

Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 

 

 

 

Data   

04/06/20 Usuário não compareceu por conta da quarente do COVID-19. Enviado 

atividade para casa. Acompanhamento remoto. 

11/06/20 Enviado atividade para casa. Projeto “10minutos para desenvolver 

brincando”. Acompanhamento remoto. 

18/06/20 Usuário não compareceu por conta da quarente do COVID-19. Enviado 

atividade para casa. Acompanhamento remoto. 

25/06/20 Enviado Atividade para casa. Projeto “10minutos para desenvolver 

brincando”. Acompanhamento remoto. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

 

Relatório Mensal 

 

Paciente:  Joyce Manoela Pereira dos Santos  

Data Nascimento: 23/01/2008 – 12a 4m 

Mês: Junho/2020 

Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 

 

 

 

Data   

04-06-20 Atendimento não realizado. Usuária saiu mais cedo por estar com muita 

tosse e coriza. 

11-06-20 Enviado atividade para casa. Percepção rítmica do movimento. 

Acompanhamento remoto. 

18-06-20 Usuária em BEG. Realizamos treino para controle postural da estabilidade 

em diferentes bases de suporte em posição ortostática. Liberada em BEG. 

25-06-20 Enviado atividade para casa. Percepção rítmica do movimento. 

Acompanhamento remoto.  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 

 

Paciente:  Leonardo Assunção Martins 

Data Nascimento: 04/06/2010 – 10a  

Mês: Junho/2020  

Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 

 

 

 

Data   

02/06/20 Usuário em BEG. Iniciamos definindo e acordando a proposta de 

tratamento. Realizado exercícios para incremento de força muscular e 

estabilidade através de posições de “ponte” e “sentado invertido”. 

Usuário mostrou fraqueza de músculos iliopsoas e quadríceps femoral, e 

instabilidade na articulação do quadril. Orientado exercícios diários para 

casa. Liberado em BEG. 

09/06/20 Enviado atividades para fazer em casa. Exercícios estabilizadores do 

quadril. Acompanhamento remoto. 

16/06/20 Usuário em BEG. Com queixas de dor anterior no quadril bilateralmente. 

Realizado liberação miofascial da região lateral e anterior da coxa. 

Alongamento do músculo tensor da fáscia lata. E exercício de controle de 

estabilidade dos músculos do quadril. Apresentou déficits de 

estabilidade postural e força no quadril. Liberado em BEG. 

23/06/20 Enviado atividades para fazer em casa. Exercícios estabilizadores do 

quadril. Acompanhamento remoto. 

30/06/20 Usuário não compareceu ao atendimento pois se encontrava com 

quadro gripal. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 

 

Paciente:  Lino Carlos Franzoi Junior 

Data Nascimento: 27/03/1990 – 30 anos 

Mês: Junho/2020 

Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 

 

 

Data   

05/06/20 Realizado acompanhamento on-line com a família. 

09/06/20 Usuário em BEG. Realizamos exercícios de controle postural associado a 

coordenação visuomotora. Consistiu em treino progressivo de dificuldade 

de tarefas de estabilidade em posição ortostática tendo que agarrar uma 

bola em diferentes posições no espaço sem perder a posição estática. 

Mostrou dificuldades em se manter na posição de passo bilateralmente e 

também nas reações de velocidade visuomotoras. Liberado em BEG. 

12/06/20 Feriado. 

19/06/20 Enviado atividade para casa com objetivo de desenvolver habilidades de 

coordenação visuomotora. Família não realizou a atividade. 

acompanhamento on-line. 

26/06/20 Usuário em BEG. Realizamos exercícios para ampliação de limites de 

estabilidade em diferentes bases de suporte na posição de pé. Mostra 

muito medo e desconforto em situações de instabilidade. Liberado em 

BEG. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

 

Relatório Mensal 

 

Paciente:  Luan Henrique Sebold 

Data Nascimento: 06/08/2004– 15a 10m 

Mês: Junho/2020 

Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 

 

 

 

Data   

05/06/20 Usuário não compareceu. 

12/06/20 Enviado atividade para casa. Realizado acompanhamento remoto. 

19/06/20 Usuário em BEG. Realizado avaliação fisioterapêutica. Usuário quer 

melhorar a postura no sentar. Liberado em BEG. 

26/06/20 Realizado acompanhamento remoto. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 

 

Paciente:  Lucas Norberto Campos 

Data Nascimento: 04/09/1998     21 anos 

Mês: Junho/2020 

Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 

 

 

 

Data   

05/06/20 Realizado acompanhamento remoto com a família. 

08/06/20 Usuário em BEG. Aparentemente muito obeso. Realizamos exercícios 

gerais, com intensidade leve/moderada, para incrementar o nível de 

atividade física. Usuário tem muita resistência em aceitar propostas, 

sendo necessário adaptar ao interesse do indivíduo. No caso, só realiza 

as atividades quando inseridas num contexto de contação de histórias. 

Tive de orientá-lo a comunicar/expressar o que deseja ao invés de sair da 

proposta bruscamente. Liberado em BEG.  

12/06/20 Feriado. 

19/06/20 Enviado atividade para casa. Caminhadas diárias. Realizado 

acompanhamento remoto com a família. 

26/06/20 Usuário em BEG. Foi realizado o lanche com o usuário que durou 20 

minutos. Depois realizamos atividade “histórias em movimento”, que 

consistiu em realizar movimentos a partir de uma história contada. Se 

mostrou engajado na atividade. Liberado em BEG. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 

 

Paciente:  Luciana Alzaga Fuentes 

Data Nascimento: 29/05/2015– 5anos  

Mês: Junho/2020 

Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 

 

 

 

Data   

05/06/20 Usuária não compareceu. 

12/06/20 Feriado. 

19/06/20 Usuária não compareceu. 

26/06/20 Usuária em BEG. Realizamos jogo de coordenação visuomotora 

associada a percepção rítmica bilateral dos membros superiores. 

Mostrou-se com um pouco de resistência em aceitar propostas. Liberada 

em BEG. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 

 

Paciente:  Mathias Becker Niechel 

Data Nascimento: 06/02/2014 – 6a 4m  

Mês: Junho/2020 

Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 

 

 

 

Data   

04/06/20 Usuário em BEG. Se mostrou pouco colaborativo nas propostas. 

Houveram dificuldades significativas na atenção compartilha e na 

reciprocidade socioemocional. Trabalhamos com superfícies instáveis 

para incremento do controle da estabilidade postural. 

11/06/20 Enviada atividade para casa com objetivo de promover melhora no 

controle postural e coordenação motora. Realizado acompanhamento 

remoto com a família. 

18/06/20 Usuário em BEG. Desta vez se mostrou mais colaborativo. Realizamos 

exercício para promover o desenvolvimento neuromotor através de 

brincadeiras envolvendo pular para pegar bolinhas de sabão e jogos de 

esquiva e ataque. Mostra dificuldades no saltar. Com controle postural 

pobre. Liberado em BEG. 

25/06/20 Enviado atividade para casa. Projeto “10minutos para se desenvolver 

brincando”. Realizado acompanhamento remoto com a família. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

 

Relatório Mensal 

 

Paciente:  Pedro Henrique Borges do Amaral 

Data Nascimento:  15/01/2012  -  8anos e 5meses 

Mês: Junho / 2020 

Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 

 

 

 

Data   

08/06/20 1º atendimento de Fisioterapia. Usuário em BEG. Realizado processo de 

criação de vínculo e avaliação. Liberado em BEG. 

15/06/20 Realizado acompanhamento on-line. 

22/06/20 Usuário em BEG. Apresentou contratura em músculos iliopsoas e 

isquiotibiais. Realizado liberação miofascial e alongamento dos músculos 

em contratura. Finalizamos com exercícios para melhorar o controle 

neuromuscular dos mesmos músculos. Liberado em BEG. 

29/06/20 Realizado acompanhamento remoto. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 

 

Paciente:  Samuel Silva de Souza 

Data Nascimento: 10-07-2007 – 12a 11m  

Mês: Junho / 2020 

Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 

 

 

 

Data   

08/06/20 Usuário não compareceu por estar em quarentena do COVID-19. 

Realizado acompanhamento remoto. 

15/06/20 Enviado atividade para casa. Controle postural. Realizado 

acompanhamento remoto. 

22/06/20 Usuário não compareceu por estar em quarentena do COVID-19. Foi 

enviada atividade para casa. Realizado acompanhamento remoto. 

29/06/20 Enviado atividade para casa. Controle postural. Realizado 

acompanhamento remoto. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 

 

Paciente:  Sofia Taborda do Amaral 

Data Nascimento: 22/10/2009 – 10a 7m 

Mês: Junho/2020 

Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 

 

 

 

Data   

02/06/20 Usuária não compareceu. Família optou em manter a quarentena. 

Realizado acompanhamento remoto. 

09/06/20 Realizado acompanhamento remoto. 

16/06/20 Usuária não compareceu. Família optou em manter a quarentena. 

Realizado acompanhamento remoto. 

23/06/20 Realizado acompanhamento remoto. 

30/06/20 Usuária não compareceu. Família optou em manter a quarentena. 

Realizado acompanhamento remoto. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

 

Relatório Mensal 

 

Paciente:  Soraya Coatti Amarante da Rosa 

Data Nascimento: 11/04/2011 – 9 anos 2 meses 

Mês: Junho/2020 

Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 

 

 

 

Data   

01/06/20 Realizado acompanhamento remoto. 

08/06/20 Realizado acompanhamento remoto. 

15/06/20 Usuária não compareceu. Quarentena COVID-19, não consegue fazer uso 

de máscara. 

22/06/20 Realizado acompanhamento remoto. 

29/06/20 Usuária não compareceu. Quarentena COVID-19, não consegue fazer uso 

de máscara. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

 
Relatório Mensal 

 

Paciente:  Thayná Gabrielly Lemes Corrêa 

Data Nascimento: 23/11/2003 – 16a 5m 

Mês: Junho/2020 

Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 

 

 

 

Data   

02/06/20 Usuária não compareceu. Família optou pela quarentena. Enviado 

atividades para casa. Acompanhamento remoto. 

09/06/20 Usuária não compareceu. Família optou pela quarentena. Enviado 

atividades para casa. Acompanhamento remoto. 

16/06/20 Usuária não compareceu. Família optou pela quarentena. Enviado 

atividades para casa. Acompanhamento remoto. 

23/06/20 Usuária não compareceu. Família optou pela quarentena. Enviado 

atividades para casa. Acompanhamento remoto. 

30/06/20 Usuária não compareceu. Família optou pela quarentena. Enviado 

atividades para casa. Acompanhamento remoto. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

 

 
Relatório Mensal 

 

Paciente:  Thiago de Castro Moreira Silveira 

Data Nascimento: 27/08/2012 – 7a 9m 

Mês: Junho/2020 

Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 

 

 

 

Data   

04-06-20 Atendimento realizado com duração de 1hora, sendo metade com 

acompanhamento do profissional de educação musical e a outra 

metade com a psicóloga. Paciente estava ativo e não colaborativo. 

Mostrou deficiências no controle postural, na manipulação e na 

mobilidade. Permitimos com que explorasse o ambiente e a partir de 

seu interesse íamos o conduzindo para fazê-lo aprimorar o controle 

postural e a habilidade de manipulação. 

11-06-20 Enviado atividades para casa com objetivo de promover incremento nas 

habilidades de manipulação. Acompanhamento remoto. 

18-06-20 Usuário em BEG. Atendimento realizado primeiramente em conjunto 

com profissional educador musical e posteriormente com a Psicóloga. 

Trabalhamos estimular o interesse de Thiago a explorar diferentes 

objetos na sala e em diferentes posições e movimentos. Mostrou 

insistência em “bater” nas coisas e de arrastar os objetos. Apresentou 

marcha projetando o centro de gravidade a frente e andar na ponta dos 

pés.  Liberado em BEG. 

25-06-20 Enviado atividades para casa. Aprimorar preensão e manipulação. 

Acompanhamento remoto. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

 

 

 

 

 

Relatório Mensal 

 

Paciente:  Victor Hugo Vaz 

Data Nascimento: 10/08/2010 – 9a 10m 

Mês: Junho/ 2020 

Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 

 

 

Data   

08/06/20 Usuário não compareceu. Justificativa: Família decidiu por quarentena 

ao COVID-19. 

15/06/20 Enviado atividade para casa. Controle postural. Acompanhamento 

remoto. 

22/06/20 Usuário não compareceu. Justificativa: Família decidiu por quarentena 

ao COVID-19. Enviado atividade para casa. 

29/06/20 Enviado atividade para casa. Controle postural. Acompanhamento 

remoto. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

 

Relatório Mensal 

 

Paciente:  Willian David Domingues Sanabria 

Data Nascimento: 26/07/2013 – 6 anos e 11meses 

Mês: Junho/2020 

Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 

 

 

 

Data   

01/06/20 Acompanhamento remoto. 

08/06/20 Enviado atividade para casa. 10 minutos do brincar. Acompanhamento 

remoto. 

15/06/20 Usuário em BEG. Apresentou-se bastante agitado, disperso e com 

dificuldades em manter a atenção na tarefa e nas propostas.  Iniciei com 

estratégias para focar sua atenção, mas sem sucesso. Foi quando mostrou 

interesse pela bola feijão. Aproveitei e iniciamos exercícios para controle 

postural associado a coordenação motora grossa e visuomotora. Mostrou 

engajamento e conseguiu focar na tarefa. Mostrou melhora no controle 

postural. Liberado em BEG. 

22/06/20 Enviado atividade para casa. Jogo siga o mestre. Acompanhamento 

remoto. 

29/06/20 Usuário em BEG. Mostra dificuldades em prestar atenção na comunicação 

social. Realizado atividade para coordenação visuomotora associado a 

incremento no controle postural do tronco através da brincadeira do 

”laçar o toro bravo”. Depois realizado atividade para coordenação 

motora, velocidade de reação e percepção de espaço e do outro através 

da brincadeira de “pega-pega”. Liberado em BEG. 
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AMA 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: Junho/2020 
Profissional: Fgª Monique Fernanda Hess 

 

Data  

01/06/2020 Reunião de equipe. 

08/06/2020 Atividades para fazer em casa. – Acompanhamento online. 

Objetivo: Adequar o uso da narrativa e aumentar vocabulário.  

Material: livro e gravação de vídeo narrando a história que escolheu para ler.  

15/06/2020 Retorno dos atendimentos presenciais. 

 

Objetivo: reavaliar aspectos fonoaudiológicos (dialogo, vocabulário, voz e 

narrativa) 

 

Material e estratégia: conversa espontânea, jogo de sequência lógica.  

 

Resultado do atendimento presencial: Paulo voltou a apresentar falas fora de 

contextos, diminuindo o uso de frases durante um diálogo. A narrativa também 

não está adequada, mostrando que os estímulos em casa não tiveram 

continuidade.  

22/06/2020 Atividades para realizar em casa– Acompanhamento online. 

 

Objetivo: Adequar o uso da narrativa e aumentar vocabulário, com apoio na leitura 

e escrita.  

 

Material: Desenhos do Sonic para pintar e criar uma história baseada no filme 

desse personagem, criando assim uma “história em quadrinhos”. A resposta da 

atividade foi enviada por vídeo com a leitura do material criado.  

Família respondeu a atividade. 

29/06/2020 Realizado atendimento presencial 

Objetivo: Adequar o uso da narrativa e aumentar vocabulário, com apoio na leitura 

e escrita. 

 

Estratégia: iniciar a criação de uma história em quadrinhos (simples e reduzido) 

com base em um personagem escolhido por Paulo.  

 

Personagem escolhido: Sonic 

 

Resultados: Paulo estava com tempo de atenção reduzido e fala fora de contexto. 

Apresentou tempo de latência aumentado para responder os questionamentos e 
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em alguns momentos parecia não entender. Mesmo assim conseguiu escolher seu 

personagem e diante disso a atividade terá continuidade no próximo atendimento.  

Objetivos 

 

Impostar e automatizar o fonema /r/.  
Aumentar vocabulário. 
Trabalhar uso de frases e diminuir palavras isoladas.  
Aumentar intenção comunicativa e interação. 
Desenvolver linguagem oral espontânea e funcional. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Pedro Henrique Ribeiro 
Data Nascimento: 22/03/2010 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Fgª Monique Fernanda Hess 

Data   

01/06/2020 Reunião em equipe.  

08/06/2020 Pedro compareceu para o primeiro atendimento na AMA.  

Objetivo: Criar vínculo com a criança para posteriormente avaliar os aspectos 

fonoaudiológicos.  

Resultado: soube interagir de forma verbal, mas com dificuldade de realizar o jogo 

escolhido. Apresenta pouca intenção comunicativa, mas responde verbalmente o 

que é solicitado. 

Ressalta-se que o intuito do atendimento foi apenas para vínculo, deixando a 

avaliação para posterioridade. 

15/06/2020 O usuário está em processo de avalição e diante disso receberá atendimentos 

online a cada 15 dias.  

22/06/2020 Objetivo: Avaliar dialogo, fala e vocabulário.  

 

Material/estratégia: Dominó de animais. Cada jogador (usuário e terapeuta) 

escolheram um dos personagens/brinquedos que estão expostos na prateleira do 

consultório, para serem seus “parceiros” no jogo.  

 

Resultado:  Pedro já conseguiu estabelecer vínculo com a terapeuta e apesar de 

não possuir uma narrativa adequada para a idade, sabe conversar de forma 

funcional, se fazendo entender. Durante o jogo não teve dificuldades de 

compreensão, soube perder e ganhar sem reações extremas.  

29/06/2020 O usuário está em processo de avalição e diante disso receberá atendimentos 

online a cada 15 dias. 

Objetivos  Estabelecer vínculo terapêutico.  

Avaliar aspectos fonoaudiológico.  

 

 

 

 

 

 

411 / 705



 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Samuel Silva de Souza  
Data Nascimento: 10/07/2007 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Fgª Monique Fernanda Hess 

 

Data  

01/06/2020 Reunião em equipe.  

08/06/2020 A família do usuário optou por manter o isolamento durante a pandemia. Sendo 

assim foi enviado atividade para casa relacionado a narrativa, com o objetivo de 

aumentar o vocabulário, adequar memória e trabalhar a intenção comunicativa. 

15/06/2020 Atividades para fazer em casa. – Acompanhamento online. 

Objetivo: Adequar o uso da narrativa e aumentar vocabulário.  

Material: livro e gravação de vídeo narrando a história que escolheu para ler. 

 

Família respondeu a atividade. 

22/06/2020 Atividades para serem realizadas em casa. – Acompanhamento online. 

Objetivo: adequar órgãos fonoarticulatórios e aumentar tônus muscular facial.  

 

Material/estratégia: A família recebeu em casa um “folheto” com descrições para 

realizar exercícios específicos para aumentar tônus muscular dos lábios.  

 

Exercício:  

1 – Leve os lábios juntos para a frente e em seguida para atrás.  

2 - Faça os mesmos exercícios, mas alternados e de forma rápida.  

3 – Leve os lábios juntos à frente e movimente-os para a esquerda e para a direita.  

 

Família respondeu a atividade. 

29/06/2020 Atividades para serem realizadas em casa. – Acompanhamento online. 

Objetivo: adequar órgãos fonoarticulatórios e aumentar tônus muscular facial.  

 

Material/estratégia: A família recebeu em casa um “folheto” com descrições para 

realizar exercícios específicos para aumentar tônus muscular (mandíbula e 

bochecha).  

 

Exercício: 

1 – Abra a boca devagar e feche, várias vezes seguidas.  

2 – Repita o mesmo exercício, mas de forma rápida.  

3 – Coloque ar nas bochechas e mantenha-o na boca por 3 segundos. 

Seguidamente pode soltar o ar.  

4 – Passe o ar de uma bochecha para a outra alternadamente.  

5 – Coloque novamente ar nas bochechas, faça pressão nos lábios para não o deixar 

sair, em seguida exerça pressão com os dedos nas bochechas.  
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Ainda sem retorno da atividade. 

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: Junho/2020 
Profissional: Fgª Monique Fernanda Hess 

Data  
02/06/2020 Falta.  

09/06/2020 O usuário está em processo de avalição e diante disso receberá atendimentos 

online a cada 15 dias. 

16/06/2020 Kalel compareceu para o primeiro atendimento presencial na instituição.  
 
Objetivo: avaliar aspectos fonoaudiológicos, mantendo a segurança do uso de 
máscara diante do COVID – 19. Lembrando que tal fator interfere na avaliação de 
fonoaudiologia.  
 
Resultado: Kalel não teve dificuldades para criar vínculo, apesar de ter o tempo de 
atenção um pouco reduzido, soube responder sua idade, nome completo, 
escolaridade e outras perguntas relacionadas a sua vida. Ainda não foi possível 
identificar as demandas fonoaudiológicas do usuário.  

23/06/2020 O usuário está em processo de avalição e diante disso receberá atendimentos 

online a cada 15 dias. 

30/06/2020 Realizado atendimento presencial. 
 
Objetivo: avaliar aspectos fonoaudiológicos, mantendo a segurança do uso de 
máscara diante do COVID – 19. Lembrando que tal fator interfere na avaliação de 
fonoaudiologia. 
 
Objetivo específico: Avaliar a fala.  
Resultado: Kalel realiza inúmeras trocas fonológicas, trocando o fonema /Ş/ por /s/ 
e /d/ por /t/.  

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: Junho/2020 
Profissional: Fgª Monique Fernanda Hess 

 

Data  

09/06/2020 Nessa data Jean estava fazendo parte do grupo de usuários que estavam em casa. 

Sendo assim a família recebeu – Acompanhamento online. 

16/06/2020 Atividades para serem realizadas em casa. – Acompanhamento online. 

Objetivo: adequar órgãos fonoarticulatórios e aumentar tônus muscular facial.  

 

Material/estratégia: A família recebeu em casa um “folheto” com descrições para 

realizar exercícios específicos para aumentar tônus muscular dos lábios.  

 

Exercício:  

1 – Leve os lábios juntos para a frente e em seguida para atrás.  

2 - Faça os mesmos exercícios, mas alternados e de forma rápida.  

3 – Leve os lábios juntos à frente e movimente-os para a esquerda e para a direita. 

 

Família respondeu a atividade. 

23/06/2020 A terapeuta precisou acompanhar outro usuário em uma consulta médica. 

30/06/2020 Atividades para serem realizadas em casa. – Acompanhamento online. 

Objetivo: adequar órgãos fonoarticulatórios e aumentar tônus muscular facial.  

 

Material/estratégia: A família recebeu em casa um “folheto” com descrições para 

realizar exercícios específicos para aumentar tônus muscular (mandíbula e 

bochecha).  

 

Exercício: 

1 – Abra a boca devagar e feche, várias vezes seguidas.  

2 – Repita o mesmo exercício, mas de forma rápida.  

3 – Coloque ar nas bochechas e mantenha-o na boca por 3 segundos. 

Seguidamente pode soltar o ar.  

4 – Passe o ar de uma bochecha para a outra alternadamente.  

5 – Coloque novamente ar nas bochechas, faça pressão nos lábios para não o deixar 

sair, em seguida exerça pressão com os dedos nas bochechas. 

 

Ainda sem respostas.  

Objetivos 

 

Avaliar aspectos fonoaudiológicos.  
Estabelecer vínculo terapêutico.  
Aprimorar linguagem oral. 
Adequar narrativa.  
Impostação de fonemas surdos/sonoros. 

415 / 705



 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário: Eduardo Valgas da Silva  
Data Nascimento: 21/01/2007 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Fgª Monique Fernanda Hess 

 

Data  

09/06/2020 Nessa data o usuário manteve-se em casa devido a nova organização diante da 

pandemia. Sendo assim, a família recebeu atendimento online para orientações 

das terapias. – Acompanhamento online. 

16/06/2020 Atividades para serem realizadas em casa. – Acompanhamento online. 

Objetivo: adequar órgãos fonoarticulatórios e aumentar tônus muscular facial.  

 

Material/estratégia: A família recebeu em casa um “folheto” com descrições para 

realizar exercícios específicos para aumentar tônus muscular (mandíbula e 

bochecha).  

 

Exercício: 

1 – Abra a boca devagar e feche, várias vezes seguidas.  

2 – Repita o mesmo exercício, mas de forma rápida.  

3 – Coloque ar nas bochechas e mantenha-o na boca por 3 segundos. 

Seguidamente pode soltar o ar.  

4 – Passe o ar de uma bochecha para a outra alternadamente.  

5 – Coloque novamente ar nas bochechas, faça pressão nos lábios para não o deixar 

sair, em seguida exerça pressão com os dedos nas bochechas. 

 

Família não respondeu a atividade. 

23/06/2020 A terapeuta precisou acompanhar outro usuário em uma consulta médica.  

30/06/2020 Atividades para serem realizadas em casa. – Acompanhamento online. 

Objetivo: adequar órgãos fonoarticulatórios e aumentar tônus muscular facial.  

 

Material/estratégia: A família recebeu em casa um “folheto” com descrições para 

realizar exercícios específicos para aumentar tônus muscular dos lábios.  

 

Exercício:  

1 – Leve os lábios juntos para a frente e em seguida para atrás.  

2 - Faça os mesmos exercícios, mas alternados e de forma rápida.  

3 – Leve os lábios juntos à frente e movimente-os para a esquerda e para a direita. 

 

Ainda sem respostas.  

Objetivos 

 

 

Avaliar aspectos fonoaudiológicos;  
Adequar linguagem oral;  
Aumentar vocabulário;  
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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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

417 / 705



 

 

AMA 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:  
Mês: Junho/2020 
Profissional: Fgª Monique Fernanda Hess 

Data  

04/06/2020 Objetivo da sessão: Realizar avaliação fonoaudiológica.  

Resultado: apresenta fala lenta, sialorreia na lateral dos lábios e dificuldade 

para articular as palavras, o que por consequência causa fala ininteligível em 

alguns momentos.  

11/06/2020 O usuário está em processo de avalição e diante disso receberá atendimentos 

online a cada 15 dias. 

18/06/2020 Objetivo: diminuir sialorreia na lateral dos lábios.  

 

Estratégias: realizar exercícios de motricidade orofacial de forma repetida e 

sequenciada.   

1 – Leve os lábios juntos para a frente e em seguida para atrás.   

2 - Faça os mesmos exercícios, mas alternados e de forma rápida.   

3 – Leve os lábios juntos à frente e movimente-os para a esquerda e para a 

direita. 

25/06/2020 O usuário está em processo de avalição e diante disso receberá atendimentos 

online a cada 15 dias. 

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: Junho/2020 
Profissional: Fgª Monique Fernanda Hess 

Data  

04/06/2020 Nessa data o usuário manteve-se em casa devido a nova organização diante da 

pandemia. Sendo assim, a família recebeu atendimento online para 

orientações das terapias. – Acompanhamento online. 

11/06/2020 Feriado nacional.  

18/06/2020 Primeiro atendimento do usuário Guilherme na instituição. 

 

Objetivo da sessão: Estabelecer vínculo terapêutico e avaliar aspectos 

fonoaudiológicos.   

 

Estratégia para alcançar os objetivos: Conversa espontânea com o usuário para 

criar vínculo e por consequência avaliar a conversação do mesmo. Em seguida 

utilizar o jogo “quem somos?” para dar sequência no planejamento.  

 

Resultado: Guilherme não teve dificuldade em criar vículo com a terapeutas, 

visto que a mesma já havia realizado a avaliação do usuário antes de entrar na 

instituição.  

Nos aspectos fonoaudiológicos foi possível perceber leve gagueira durante a 

conversa.   

25/06/2020 O usuário está em processo de avalição e diante disso receberá atendimentos 

online a cada 15 dias. 

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: Junho/2020 
Profissional: Fgª Monique Fernanda Hess 

Data  

04/06/2020 Nessa data o usuário manteve-se em casa devido a nova organização diante da 

pandemia. Sendo assim, a família recebeu atendimento online para 

orientações das terapias. – Acompanhamento online. 

11/06/2020 Feriado nacional.  

18/06/2020 Gabriel compareceu para seu primeiro atendimento presencial na instituição. 

 

Objetivo da sessão: avaliar aspectos fonoaudiológicos, respeitando o uso de 

EPIs necessários para prevenção do COVID-19, o que dificultará avaliação.  

Resultado: Gabriel não teve dificuldade para se manter na sala, bem como ficou 

com a máscara de proteção durante todo o atendimento. Porém, às vezes 

chorava solicitando a presença do pai, mas não se recusou a brincar e explorar 

o ambiente da terapia.  

25/06/2020 O usuário está em processo de avalição e diante disso receberá atendimentos 

online a cada 15 dias. 

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: Lauro Marcos Pipper Junior 
Data Nascimento: 16/11/2009 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Fgª Monique Fernanda Hess 

Data  

11/06/2020 Feriado nacional.  

18/06/2020 Lauro compareceu para primeiro atendimento online na instituição.  

Objetivo: avaliar aspectos fonoaudiológicos, respeitando o uso de EPIs - devido 

ao COVID-19.  

Resultado: em avaliação foi possível perceber que Lauro não possui demandas 

para serem trabalhadas na fonoaudiologia, por isso receberá alta terapêutica, 

mas deve passar por novas avalições futuramente.  

25/06/2020 O usuário está em processo de avalição e diante disso receberá atendimentos 

online a cada 15 dias. 

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: Junho/2020 
Profissional: Fgª Monique Fernanda Hess 

Data  

05/06/2020 Nessa data o usuário ainda não havia começado os atendimentos na AMA 

Litoral.  

12/06/2020 Feriado nacional.  

19/06/2020 O usuário Eliezer não está fazendo o uso correto da máscara para proteção. 

Diante disso o profissional responsável pela família entrou em contato para 

realizar orientações e enviar materiais que possam ajudar nessa questão. – 

Acompanhamento online. 

26/06/2020 O usuário compareceu na instituição para realizar um atendimento no 

primeiro horário com o objetivo de facilitar o uso da máscara e estabelecer 

novas estratégias para tal.  

 

Resultado: o usuário não conseguiu utilizar a máscara e teve uma crise 

durante o atendimento. Sendo assim, a mãe continuará recebendo o 

atendimento online, com o objetivo de alcançar o uso da máscara e estimular 

outros aspectos comportamentais que possam ser trabalhados em casa.  

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: Junho/2020 
Profissional: Fgª Monique Fernanda Hess 

 

Data  

05/06/2020 Nessa data o usuário ainda não havia iniciado os atendimentos, após a pandemia.  

12/06/2020 Primeiro atendimento do usuário após a quarentena.  

 

Objetivo: reavaliar aspectos fonoaudiológicos com base na narrativa e 

comunicação verbal funcional.  

Estratégia: conversa espontânea.  

Resultado: Lucas estava com o comportamento disperso, mas conversou de forma 

coerente. Relatando alguns ocorridos que aconteceram enquanto estava em casa.  

19/06/2020 Objetivo: Desenvolver a narrativa e diminuir a voz infantilizada.   

Material: Um filme da escolha do Lucas.    

Atividade: Assistir o filme para trabalhar a memória por estímulos auditivos e 

visuais. Posteriormente Lucas deverá gravar um vídeo contando a história que 

assistiu, sempre dando prioridade para lembrar os nomes dos personagens 

principais do filme.  

   

Observação: O relato da história deve ser feito por meio de vídeo, o qual será 

enviado para o WhatsApp da AMA. 

Família respondeu a atividade. 

26/06/2020 Nessa data não foi possível seguir com o planejamento da terapia, pois Lucas foi ao 

banheiro e sujou o ambiente. Sendo necessário limpar, com a ajuda do mesmo.  

Esse fator já é trabalhado há algum tempo e por isso o usuário participou do 

processo da limpeza.  

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: Junho/2020 
Profissional: Fgª Monique Fernanda Hess 

 

Data  

05/06/2020 Retorno para os atendimentos após quarentena.  

 

Objetivo: reavaliar os aspectos fonoaudiológicos, principalmente os que envolvem 

a comunicação verbal.  

Estratégia: retomar atividade com o computador para analisar aspectos cognitivos, 

de comunicação e raciocínio.   

Resultados: Lino diminuiu o uso da comunicação verbal e voltou a ter algumas 

resistências aos comandos e solicitações. Porém, o ponto positivo é de que o 

usuário não perdeu o que alcançou no último ano, apenas não manteve a 

automatização do que aprendeu.  

O maior objetivo da terapia ainda é fazer com que Lino consiga automatizar a fala 

fora dos atendimentos de fonoaudiologia.  

12/06/2020 Feriado nacional.  

19/06/2020 Atividade para realizar em casa. – Acompanhamento online. 

 

Objetivo: Aumentar independia; Diminuir a resistência em realizar atividades 

manuais; Aumentar vocabulário; Compreender comandos verbais complexos   

  

Atividade: Com base na rotina da família e nas atividades que foram passadas 

durante a quarentena, Júnior deverá realizar uma receita simples seguindo apenas 

comandos auditivos e visuais.   

  

Como fazer?  

Junior deve escolher algo para cozinhar e durante o processo um membro da 

família vai auxiliar dizendo o nome dos ingredientes e ações que devem ser 

realizadas. Caso necessário o ajudante pode mostrar um exemplo de como fazer a 

ação da receita, mas Junior deve fazer a sua parte sozinho.   

  

Registro: A família deve registrar por meio de vídeo e enviar para o WhatsApp da 

AMA. 

 

Família respondeu a atividade. 

26/06/2020 Objetivo: Realizar o lanche na terapia de fonoaudiologia para diminuir sialorreia 

lateral e facilitar o vedamento labial durante a mastigação.  

 

Estratégia: Utilizar o café com pão de queijo. Trabalhando durante a mastigação os 

comandos de vedamento e fortalecimento dos lábios.  
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Resultado: Lino possui desvio de septo e por consequência realiza a mastigação 

com alterações (boca aberta), apesar disso o usuário mastiga dos dois lados, 

alternando de forma correta o bolo alimentar, sem compensação no momento da 

deglutição.  

Diante disso as próximas terapias serão divididas entre motricidade orofacial e 

comunicação verbal, ambos os objetivos na mesma sessão.  

 

Ainda não respondeu a atividade.  

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: Junho/2020 
Profissional: Fgª Monique Fernanda Hess 

 

Data  

05/06/2020 A família do usuário optou por manter o isolamento durante a pandemia. 

Diante disso foi enviado uma atividade para casa relacionado para desenvolver 

mais a narrativa do Vinicius, com o objetivo de aumentar o vocabulário, adequar 

memória e trabalhar a intenção comunicativa. – Acompanhamento online. 

 

Família respondeu a atividade. 

12/06/2020 Segue atividades para serem realizadas em casa. – Acompanhamento online. 

 

Objetivo: aumentar e adequar vocabulário, adequar narrativa e adequar dialogo.  

 

Estratégia: Assistir um filme escolhido pelo usuário e posteriormente gravar um 

vídeo onde o mesmo deve narrar a história que escolheu.  

 

Família respondeu a atividade. 

19/06/2020 Atividades para serem feitas em casa. – Acompanhamento online. 

Segue o objetivo anterior. Objetivo: aumentar e adequar vocabulário, adequar 

narrativa e adequar dialogo.  

 

Nova estratégia: Trabalhar com sequência lógica e gravar um vídeo realizando a 

mesma. A história fica livre para a imaginação do usuário.  

 

Família respondeu a atividade. 

26/06/2020 Diante da última atividade, foi necessário retomar alguns objetivos de motricidade 

orofacial, para correção de algumas palavras.  

 

Material/estratégia: A família recebeu em casa um “folheto” com descrições para 

realizar exercícios específicos para aumentar tônus muscular dos lábios.  

 

Exercício:  

1 – Leve os lábios juntos para a frente e em seguida para atrás.  

2 - Faça os mesmos exercícios, mas alternados e de forma rápida.  

3 – Leve os lábios juntos à frente e movimente-os para a esquerda e para a direita. 

– Acompanhamento online. 

Família respondeu a atividade. 

Objetivos 

 

Desenvolver linguagem oral funcional. 
Desenvolver intenção comunicativa funcional.  
Desenvolver narrativa.  
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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, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

 
Usuário: Lorenzo Stein 
Data Nascimento:  27/08/2012 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa José 
 

 

Data   

01/06/2020 Reunião de equipe referente ao início dos atendimentos. 

08/06/2020 Acompanhamento online com Lorenzo, atendimento por Skype. 

15/06/2020 Paciente faltou o atendimento, mãe avisou que estava doente. 

22/06/2020 Atividade enviada para casa: Acompanhamento online 
Objetivo – Estimular habilidades sociais, Imitação. 
Em frente ao espelho mostrar as figuras enviadas e solicitar que Lorenzo faça 

a imitação, incentive a criança a fazer corretamente as mimicas. 

Família não respondeu a atividade. 

29/06/2020 Paciente faltou o atendimento – Mãe avisou  

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: Junho/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa José 
 

 

Data   

01/06/2020 Reunião de equipe referente ao início dos atendimentos. 

08/06/2020 Acompanhamento online, atendimento por whats com o responsável. 

15/06/2020 Proposta: O que é um bebê, uma criança, um adolescente e um adulto, pedir 
que a criança se identifique, demonstre e qual se encaixa, conversar sobre 
idades. Conversar sobre a atividade de trazer as fotos no próximo 
atendimento. Realizar um jogo de seu interesse, trabalhando dessa forma a 
autopercepção e as habilidades sociais. 
Resultado: Willian estava muito disperso, não mantendo sua atenção, foi 
necessário chama-lo várias vezes solicitando que olhasse nos olhos para 
poder focar e se concentrar, como também para interagir. Quando 
conversado sobre as idades, relatou ser criança, falou que tem fotos de bebê 
e irá trazer. Jogou o jogo de sequência lógica, realizando corretamente a 
sequência. Pouca atenção compartilhada. Solicitou um brinquedo de legos 
no final do atendimento, porém não compartilhou a brincadeira. 

22/06/2020 Atividade para casa: Acompanhamento online 
Objetivo: Desenvolver habilidades sociais e autopercepção. 
Proposta: Junto com a família escolher fotos antigas de algumas fases de sua 
vida até o momento. Identificando quando era bebê e a idade de cada foto 
(No mínimo 6 fotos, podendo trazer diversas). 
Família não respondeu a atividade. 

29/06/2020 Proposta: Realizar a montagem da “Minha história” com as fotos enviadas 

pela família, no intuito de desenvolver autopercepção, identificar-se como 
uma criança e não mais um bebê. Trabalhando dessa forma também as 
habilidades sociais e interação. 
Resultado: Família não enviou as fotos que eram a atividade enviada para 
casa. Atendimento foi direcionado para trabalhar o foco de atenção e 
concentração e incentivar a atenção compartilhada e interação, através do 
jogo do inverno e verão. Willian realizou o jogo corretamente, 
demonstrando estar mais atento e concentrado na atividade comparado ao 
ultimo atendimento. Manteve bom contato ocular, como também interagiu 
a todo momento com a terapeuta, mantendo um bom relacionamento. 
Quebrou a cadeirinha da sala, pois ficou brincando de movimentar-se para 
trás, porém não foi proposital, mas sim como forma de se desafiar. 
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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: Yan Frujuelle Ambra 
Data Nascimento:  17/06/2013 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

01/06/2020 Reunião de equipe referente ao início dos atendimentos. 

08/06/2020 Acompanhamento online, atendimento por whats com o responsável. 

15/06/2020 Paciente faltou o atendimento. 

22/06/2020 Paciente faltou o atendimento. 

29/06/2020 Paciente faltou o atendimento. 

Objetivos Ampliar a atenção e atenção compartilhada, trabalhar manutenção da 
atenção e concentração, como também manutenção do contato 
visual. Ampliar lúdico e simbólico, estimulando sua criatividade. 
Aprimorar 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: Benjamin Tobia da Costa  
Data Nascimento: 01/08/2014 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa jose 
 

 

Data   

01/06/2020 Reunião de equipe referente ao início dos atendimentos. 

08/06/2020 Proposta: que é um bebê, uma criança, um adolescente e um adulto, pedir 
que a criança se identifique, demonstre e qual se encaixa, conversar sobre 
idades. Conversar sobre a atividade de trazer as fotos no próximo 
atendimento. Realizar um jogo de seu interesse pontuando o autocontrole. 
Trabalhando também dessa forma as habilidades sociais. 
Benjamin demonstrou-se muito agitado, pulando o tempo todo, teve que 
ser pontuado diversas vezes sobre o autocontrole. Jogou o empilha copos e 
o “resposta mágica corretamente” sendo conversado com ele sobre não 

realizar as respostas antes de que seja feito solicitações. Conseguiu 
perceber-se diante as pontuações. 

15/06/2020 Atividade enviada para realizar em casa: Acompanhamento online 
Objetivo: Habilidades sociais e autopercepção. 
Proposta: Junto com a família escolher fotos antigas de algumas fases de 
sua vida até o momento. Identificando quando era bebê e a idade de cada 
foto (No mínimo 6 fotos, podendo trazer diversas). 
Família respondeu a atividade. 

22/06/2020 Proposta: Conversar com Benjamin sobre a atividade realizada em casa e 

sobre as fases da sua vida, pedir que conte sobre seu Desenvolvimento. 

Realizar com Benjamin a “história da minha vida” colar as fotos nas idades 

indicadas, contar cada momento de cada foto, conversa sobre o que são 

coisas que um bebê pode fazer e coisas que uma criança da idade dele faz. 

No intuito de aprimorar as habilidades sociais e a autopercepção. 

Resultado: Família enviou um vídeo sobre o desenvolvimento de Benjamin, 

desde seu nascimento até o momento, Benjamin estava muito empolgado e 

agitado para mostrar o vídeo, contou todos os detalhes, demonstrando 

perceber seu desenvolvimento até o momento, relatou histórias de cada 

foto. 

29/06/2020 Atividade enviada para casa: Acompanhamento online 
Objetivo: Habilidades sociais e autopercepção. 
Proposta: Envio de um quadro com as preferências da criança para serem 

preenchidas juntamente com a família. 
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Família ainda não respondeu a atividade. 

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: Junho/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

01/06/2020 Criança não compareceu ao atendimento presencial, pois a família decidiu 
que o mesmo não vai participar dos atendimentos devido ao COVID-19, 
realizados atendimentos online. 

08/06/2020 Criança não compareceu ao atendimento presencial, pois a família decidiu 
que o mesmo não vai participar dos atendimentos devido ao COVID-19, 
realizados atendimentos online. 

15/06/2020 Criança não compareceu ao atendimento presencial, pois a família decidiu 
que o mesmo não vai participar dos atendimentos devido ao COVID-19, 
realizados atendimentos online. 

22/06/2020 Criança não compareceu ao atendimento presencial, pois a família decidiu 
que o mesmo não vai participar dos atendimentos devido ao COVID-19, 
realizados atendimentos online. 

29/06/2020 Criança não compareceu ao atendimento presencial, pois a família decidiu 
que o mesmo não vai participar dos atendimentos devido ao COVID-19, 
realizados atendimentos online. 

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: Junho/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa José 
 

 
 

Data   

01/06/2020 Processo de avaliação – Acompanhamento online com a criança e a família. 

08/06/2020 Proposta: Estabelecer vínculo terapêutico e avaliar as questões psicológicas 
relacionadas ao autismo a serem trabalhadas em atendimento. Permitir que 
a criança explore a sala e os brinquedos, apresentando alguns estímulos 
durante a atividade. 
Gabriel teve resistência ao permanecer com a máscara, abaixando o tempo 
todo, porém quando lhe orientado a fazer trocas entre usar a mascara e 
brincar ele colocava, mas logo sentia-se incomodado e abaixava novamente, 
tendo que ser orientado o tempo todo. Brincou com funcionalidade com os 
brinquedos mas apresentou pouco jogo simbólico, elaborando pouco as 
brincadeiras, aceitou compartilhar atenção e brincadeiras. É resistente 
aquilo que não quer fazer, mas com persistência realiza. Obedece comandos. 
Faz pouco contato visual. 

15/06/2020 Processo de avaliação – Acompanhamento online com a criança e a família. 

22/06/2020 Paciente compareceu na instituição, porém não permaneceu com a máscara, 
foi resistente ao uso, sendo assim a família o buscou. Participou somente do 
primeiro atendimento. 

29/06/2020 Paciente não está fazendo uso da máscara. Família está sendo acompanhada 
online. 

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: Junho/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa José 
 

 
 

Data   

01/06/2020 Reunião de equipe referente ao início dos atendimentos. 

08/06/2020 Atendimento online com o responsável. 

15/06/2020 Proposta: Trabalhar a interação e atenção compartilhada, como também a 
percepção através de pareamento de peças “inverno/verão”, solicitando que 

ela coloque nas caixinhas as peças que condizem com cada estação. Ao final 
da atividade deixar que escolha algo de sua preferência. 
Resultado: Isabella estava menos comunicativa que nos atendimentos 
anteriores, respondendo somente com muito estimulo. Em alguns 
momentos colocou as peças no lugar errado, demonstrando estar confusa 
com o pareamento, precisou de auxílio e mediação. 

22/06/2020 Atividade enviada para casa: Acompanhamento online 
Objetivo: Aprimorar as habilidades sociais e a criatividade – Imitação. 
Proposta: Em frente ao espelho mostrar as figuras enviadas e solicitar que 

Isabella faça a imitação, incentivar a criança a fazer corretamente as mimicas. 

Família respondeu a atividade. 

29/06/2020 Proposta: Realizar o jogo do “sim” e “não” no intuito de aprimorar a 

percepção e estimular a interação e atenção compartilhada. Estimular a 
participação de Isabella utilizando de reforço positivo com musica que é algo 
de seu interesse. 
Resultado: Isabella manteve boa interação durante a atividade, realizando-a 
de forma correta e com atenção, somente ao final do atendimento avisou 
que estava com fome e passou a não dar tanta importância para a atividade, 
parecendo estar mais desorganizada. Porém realizou bastante contato visual 
e compartilhou sua atenção. 

Objetivo 
Terapêutico 

 

Trabalhar a interação e atenção compartilhada como também a 
iniciativa nas atividades. 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: Junho/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

01/06/2020 Reunião de equipe referente ao início dos atendimentos. 

08/06/2020 Criança não compareceu ao atendimento presencial, pois a família decidiu 
que o mesmo não vai participar dos atendimentos devido ao COVID-19, 
realizados atendimentos online. 

15/06/2020 Criança não compareceu ao atendimento presencial, pois a família decidiu 
que o mesmo não vai participar dos atendimentos devido ao COVID-19, 
realizados atendimentos online. 

22/06/2020 Criança não compareceu ao atendimento presencial, pois a família decidiu 
que o mesmo não vai participar dos atendimentos devido ao COVID-19, 
realizados atendimentos online. 

29/06/2020 Criança não compareceu ao atendimento presencial, pois a família decidiu 
que o mesmo não vai participar dos atendimentos devido ao COVID-19, 
realizados atendimentos online. 

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: Enzo Gabriel da Silva Sena 
Data Nascimento: 31/08/2016 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

01/06/2020 Reunião de equipe referente ao início dos atendimentos. 

08/06/2020 Criança não compareceu ao atendimento presencial, pois não está fazendo 
uso de máscara conforme solicitadas as prevenções do COVID-19. 
Atendimento está sendo online. 

15/06/2020 Criança não compareceu ao atendimento presencial, pois não está fazendo 
uso de máscara conforme solicitadas as prevenções do COVID-19. 
Atendimento está sendo online. 

22/06/2020 Criança não compareceu ao atendimento presencial, pois não está fazendo 
uso de máscara conforme solicitadas as prevenções do COVID-19. 
Atendimento está sendo online. 

29/06/2020 Criança não compareceu ao atendimento presencial, pois não está fazendo 
uso de máscara conforme solicitadas as prevenções do COVID-19. 
Atendimento está sendo online. 

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: Gabriel Silva de Souza 
Data Nascimento: 06/06/2011 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

01/06/2020 Criança não compareceu ao atendimento presencial, pois a família decidiu 
que o mesmo não vai participar dos atendimentos devido ao COVID-19, 
realizados atendimentos online. 

08/06/2020 Criança não compareceu ao atendimento presencial, pois a família decidiu 
que o mesmo não vai participar dos atendimentos devido ao COVID-19, 
realizados atendimentos online. 

15/06/2020 Criança não compareceu ao atendimento presencial, pois a família decidiu 
que o mesmo não vai participar dos atendimentos devido ao COVID-19, 
realizados atendimentos online. 

22/06/2020 Criança não compareceu ao atendimento presencial, pois a família decidiu 
que o mesmo não vai participar dos atendimentos devido ao COVID-19, 
realizados atendimentos online. 

29/06/2020 Criança não compareceu ao atendimento presencial, pois a família decidiu 
que o mesmo não vai participar dos atendimentos devido ao COVID-19, 
realizados atendimentos online. 

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: Junho/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa José 
 

 

Data   

02/06/2020 Paciente faltou atendimento, pois não está fazendo uso de máscara. Família 
está sendo orientada online. 

09/06/2020 Paciente faltou atendimento, pois não está fazendo uso de máscara. Família 
está sendo orientada online. 

16/06/2020 Paciente faltou atendimento, pois não está fazendo uso de máscara. Família 
está sendo orientada online. 

23/06/2020 Paciente faltou atendimento, pois não está fazendo uso de máscara. Família 
está sendo orientada online. 

30/06/2020 Proposta: Criança passar pelo primeiro atendimento, no intuito de ser 
avaliada referente ao uso de máscara. Realizar brincadeira com algo que seja 
de seu interesse, criar vínculo. 
Resultado: Andriel permaneceu de máscara todo o atendimento, 
demonstrando-se muito nervoso e apático, não interagiu, não demonstrou 
interesse por nenhum brinquedo e permaneceu parado o atendimento todo. 
Foi estimulado a brincar com dinossauros e carrinhos, porém segurava os 
objetos e não brincava. Encaixou as peças no senhor batata, porém sendo a 
única função que deu ao brinquedo. 

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: Junho/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

02/06/2020 Paciente faltou o atendimento, mãe avisou que o mesmo estava doente. 

09/06/2020 Paciente está em processo de avaliação e recebendo orientações online. 

16/06/2020 Proposta: Estabelecimento de vínculo terapêutico e avaliação das questões 
psicológicas a serem trabalhadas dentro do autismo. Apresentar quebras 
cabeças para menos 3 anos e os brinquedos no intuito de interação e 
avaliação da criança. 
Resultado: Ênio demonstrou pouca atenção compartilhada, porém interagiu 
com a terapeuta com bastante insistência da mesma, realizou imitações 
curtas de alguns sons e brincadeiras, manteve bastante interesse nos 
carrinhos/trem/oficina, realiza o uso dos brinquedos com funcionalidade, 
porém com pouca exploração e jogo simbólico. Fez pouco uso do contato 
visual, olha, mas não mantém. Não demonstra intenção comunicativa, nem 
de se comunicar através de fala, quando a terapeuta parou de interagir, ele 
se isolou. 

23/06/2020 Paciente está em processo de avaliação e recebendo orientações online. 

30/06/2020 Proposta: Estabelecimento de vínculo terapêutico e avaliação das questões 
psicológicas a serem trabalhadas dentro do autismo. Apresentar brinquedo 
do senhor batata no intuito de montar junto com a criança, mantendo 
interação e aprimorando atenção compartilhada. 
Resultado: Ênio estava muito agitado, chegou a sala não aceitando a 
brincadeira proposta pela terapeuta, chorou querendo a caixa de 
brinquedos, foi orientado que não iriam pega-la e a terapeuta a colocou em 
cima do armário, Ênio puxou uma cadeira e subiu na mesma para alcançar a 
caixa, foi orientado e continuou chorando, logo interagiu com o senhor 
batata proposto pela terapeuta, e o montou, compartilhando pouco a 
brincadeira. Realizou a brincadeira com funcionalidade. Ao final do 
atendimento guardou os brinquedos junto com a terapeuta, sem 
resistência. 

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: Junho/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

02/06/2020 Criança não compareceu ao atendimento, pois não está fazendo o uso de 
máscara. Atendimentos online de orientação a família. 

09/06/2020 Criança não compareceu ao atendimento, pois não está fazendo o uso de 
máscara. Atendimentos online de orientação a família.  

16/06/2020 Criança não compareceu ao atendimento, pois não está fazendo o uso de 
máscara. Atendimentos online de orientação a família. 

23/06/2020 Paciente chegou a instituição com 15 minutos de atraso, não tendo o 
atendimento de psicologia. 

30/06/2020 Paciente está em processo de avaliação e recebendo orientações online. 

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 
Data Nascimento: 28/06/2017 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

02/06/2020 Criança não compareceu ao atendimento, pois não está fazendo o uso de 
máscara. Atendimentos online de orientação a família. 

09/06/2020 Criança não compareceu ao atendimento, pois não está fazendo o uso de 
máscara. Atendimentos online de orientação a família. 

16/06/2020 Criança não compareceu ao atendimento, pois não está fazendo o uso de 
máscara. Atendimentos online de orientação a família. 

23/06/2020 Proposta: Estabelecimento de vínculo terapêutico e avaliação das questões 
psicológicos a serem trabalhadas dentro do autismo. Apresentar o senhor 
batata e convidar a criança para realizar a montagem do mesmo. 
Antônio chegou ao atendimento chorando, solicitando a mãe e avó, a 
terapeuta o orientou que elas iriam busca-lo depois que ele brincasse e caso 
ficasse chorando o tempo iria passar muito devagar. Quando apresentado o 
senhor batata, logo ajudou a terapeuta na montagem, mantendo bastante 
interesse. Apresentou pouco contato visual no momento de compartilhar 
atenção, somente olhava quando a terapeuta o chamava pelo nome ou 
falava “Antônio olha aqui”. Falou pouco, somente quando estimulado, e 
muito baixo. Guardou todos os brinquedos, sem comportamentos 
inflexíveis. 

30/06/2020 Paciente está em processo de avaliação e recebendo orientações online. 

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: Junho/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 
Data   
02/06/2020 Paciente faltou o atendimento. Família decidiu manter Amora em 

casa, devido o COVID -19. Atendimentos online. 
09/06/2020 Paciente faltou o atendimento. Família decidiu manter Amora em casa, 

devido o COVID -19. Atendimentos online. 
Atividade para casa: 

Objetivo: Trabalhar interação e atenção compartilhada e estimular as 

habilidades sociais – Imitação 

Proposta: Em frente ao espelho mostrar as figuras enviadas e solicitar que 

Amora faça a imitação, incentive a criança a fazer corretamente as mimicas. 

Família respondeu a atividade. 

16/06/2020 Paciente faltou o atendimento. Família decidiu manter Amora em 
casa, devido o COVID -19. Atendimentos online. 

23/06/2020 Paciente faltou o atendimento. Família decidiu manter Amora em 
casa, devido o COVID -19. Atendimentos online. 

30/06/2020 Paciente faltou o atendimento. Família decidiu manter Amora em 
casa, devido o COVID -19. Atendimentos online.  
Atendimento em casa: 
Objetivo: Estimular a criatividade, desenvolver jogo simbólico. 

Atividade pra casa: Continuidade da história dos três porquinhos com a 

criança, contação de história. 

Família ainda não respondeu a atividade. 

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: Junho/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

02/06/2020 Processo de avaliação – Acompanhamento online da criança e sua família. 

09/06/2020 Proposta: Estabelecer vínculo terapêutico, através de brincadeiras, deixar 
com que a criança explore a sala, sendo apresentados jogos e brinquedos, 
focando no que lhe chamar atenção. Realizar avaliação terapêutica afim de 
definir necessidades a serem trabalhadas pela psicologia. 
Resultado: Henrique chorou um pouco pedindo a mãe, passou chorando 
alguns atendimentos. Manteve-se com a máscara, porém demonstrou-se 
incomodado ao final do atendimento, solicitando “tira”, quando conversado 

com ele sobre o uso e distraído, ele permanecia com a máscara. Interagiu 
com as brincadeiras com fantoche e música, realizando atenção 
compartilhada, tem pouco jogo simbólico ou interesse nos brinquedos, 
precisa ser mediado e estimulado a todo momento. Aceitou contato físico e 
brincadeira de cócegas, sorrindo e demonstrando gostar. Fez brincadeira 
“cadê o Henrique?” cobrindo os olhos. Falou o nome dos animais, e cantou 

algumas musicas da galinha pintadinha com a terapeuta, tendo uma fala 
difícil de ser compreendida no momento da música. É imaturo para sua 
idade, apresentando infantilização da fala e dos comportamentos (agarra-se 
ao adulto, chora muito). 

16/06/2020 Processo de avaliação – Acompanhamento online da criança e sua família. 

23/06/2020 Proposta: Estabelecimento de vínculo e avaliação terapêutica das questões 
a serem trabalhadas dentro da psicologia. Apresentar o boneco do Senhor 
batata, mediando a criança no manuseio e montagem, explorando suas 
habilidades e cognitivo. 
Resultado: Henrique chegou ao atendimento chorando muito, pois queria 
ficar na sala de música, passou boa parte do atendimento chorando, em 
alguns momentos distraia-se com a montagem do senhor batata, mas logo 
voltava. Manteve foco em música e em objetos relacionados a música, ao 
explorar a caixa de brinquedos, pegou um microfone para brincar. 
Demonstrou pouco interesse pelo brinquedo apresentado, ou em pegar 
outro, Mesmo sendo conversado, manteve um comportamento rígido e 
inflexível sobre o que queria. 

30/06/2020 Processo de avaliação – Acompanhamento online da criança e sua família. 
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: Junho/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

02/06/2020 Atendimento online com a família e o responsável. 

09/06/2020 Proposta: Atendimentos em dupla com Pedagogia e educação musical. 
Trabalhar a participação física no atendimento e interação utilizando de 
palitoches e figuras de música. Auxiliando a participação dele nas atividades 
Resultado: Anthony estava muito agitado, não aceitando muitas atividades 
ou trocas, chorou bastante. Participou somente na musica do seu Lobato 
com a pedagoga e os palitoches, pegou os animais que seriam os próximos 
na música. No atendimento em dupla com o educador musical não aceitou 
nada, somente tocou no piano, porém chorou muito e solicitou o lanche 
várias vezes. 

16/06/2020 Atividade para ser realizada em casa: Atendimentos online. 
Objetivo - Independência e compreensão de tempo 
Atividade – Calendário dos dias da AMA, onde a mãe deverá assinalar todos 
os dias com Anthony. Proporcionar a compreensão de calendário, para que 
identifique e situe-se nos dias, diminuindo o sofrimento com a rotina. 
Família respondeu a atividade. 

23/06/2020 Anthony faltou o atendimento por questões de saúde – Mãe avisou. 
Atendimento online. 

30/06/2020 Anthony faltou o atendimento por questões de saúde – Mãe avisou. 
Atendimento online. 

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: Junho/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

02/06/2020 Proposta: Caixa de brinquedos no intuito de explorar as funções executivas e 
perceber os déficits da criança, como também estabelecer vínculo e realizar 
avaliação terapêutica, afim de identificar processos a serem trabalhados na 
psicologia. 
Resultado: A criança não explorou muito os brinquedos, solicitou abrir a 
caixa, porém pegou somente os dinossauros e não se interessou por olhar 
mais brinquedos. Desenvolveu e compartilhou a brincadeira com a 
terapeuta com bastante insistência, compartilhou pouco sua atenção e tem 
o jogo simbólico pobre. Fez contato visual, mas não permaneceu muito 
tempo e brincou de costas a maioria do tempo em atendimento. Falou 
pouco, somente quando feito perguntas, demorando um tempo para 
responder. Ficou o atendimento inteiro de máscara, sem demonstrar 
incomodo. Desenvolveu vínculo, porém precisa ser fortalecido. 

09/06/2020 Processo de avaliação – Acompanhamento online da criança e sua família. 

16/06/2020 Paciente faltou o atendimento. 

23/06/2020 Processo de avaliação – Acompanhamento online da criança e sua família. 

30/06/2020 Paciente faltou o atendimento. 

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: Junho/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

02/06/2020 Criança não compareceu ao atendimento, pois não está fazendo o uso de 
máscara. Atendimentos online de orientação a família. 

09/06/2020 Criança não compareceu ao atendimento, pois não está fazendo o uso de 
máscara. Atendimentos online de orientação a família. 

16/06/2020 Criança não compareceu ao atendimento, pois não está fazendo o uso de 
máscara. Atendimentos online de orientação a família. 

23/06/2020 Criança não compareceu ao atendimento, pois não está fazendo o uso de 
máscara. Atendimentos de orientação a família. 

30/06/2020 Criança não compareceu ao atendimento, pois não está fazendo o uso de 
máscara. Atendimentos online de orientação a família. 

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: Junho/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

02/06/2020 Proposta: Caixa de brinquedos e maleta da DRª no intuito de explorar as 
funções executivas e perceber os déficits da criança, como também 
estabelecer vínculo e realizar avaliação terapêutica, afim de identificar 
processos a serem trabalhados na psicologia. 
Resultado: Daniel chegou ao atendimento mantendo boa interação, realiza 
atenção compartilhada, aceita propostas e trocas, faz uso de contato visual, 
mas não permanece, brincou com brinquedos de forma funcional e 
apresentou algumas estereotipias com as mãos quando ficava eufórico. 
Solicitou as bolinhas de sabão, e foi orientado que poderiam brincar com as 
bolinhas se os brinquedos fossem guardados, assim o fez. Demonstrou-se 
agitado e impulsivo. 

09/06/2020 Processo de avaliação – Atendimento online com a criança e a família. 

16/06/2020 Proposta: Realizar atividade com figuras do “inverno” e “verão” no intuito de 

explorar as funções executivas da criança, como também avaliar as questões 
psicológicas dentro do autismo a serem trabalhadas. Estabelecimento de 
vínculo terapêutico. Permitir que após a atividade escolha um brinquedo de 
sua preferência. 
Resultado: Daniel realizou corretamente o jogo, precisando de pouca 
mediação, em alguns momentos colocava as figuras no lugar errado 
propositalmente e ria. Realizou boa interação com a terapeuta e 
compartilhou atenção no momento do jogo, porém quando escolheu um 
brinquedo (Legos), não desenvolveu uma brincadeira compartilhada, 
demonstrando pouco simbólico no brincar com brinquedos e outra pessoa. 

23/06/2020 Processo de avaliação – Atendimento online com a criança e a família. 

30/06/2020 Proposta: Utilizar com a criança as figuras do "sim" e "não" fazendo 
perguntas para que responda percebendo o contexto. Caso houver tempo 
após a atividade, solicitar que a criança escolha um brinquedo ou jogo de 
seu interesse. 
Resultado: Daniel chegou a sala já lembrando onde ficava, como também 
lembrou o nome da terapeuta. Realizou boa interação, inicialmente não 
queria realizar o jogo, solicitando algum brinquedo, foi orientado pela 
terapeuta que fariam a atividade e em seguida ele poderia escolher o 
brinquedo, assim o fez. Respondeu corretamente a atividade, com coerência 
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e boa atenção compartilhada. Ao final escolheu o brinquedo do senhor 
batata, realizando os encaixes corretos conforme a terapeuta o questionava. 

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: Junho/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

02/06/2020 Processo de avaliação – Acompanhamento online com a família. 

09/06/2020 Proposta: Caixa de brinquedos e jogos no intuito de explorar as funções 
executivas e perceber os déficits da criança, como também estabelecer 
vínculo e realizar avaliação terapêutica, afim de identificar processos a 
serem trabalhados na psicologia. 
Resultado: Paulo apresentou-se cansado no atendimento, aceitou realizar a 
montagem do quebra-cabeça dos três porquinhos, contou a historinha junto 
com a terapeuta. Em um momento relatou que não gostava de nenhum 
brinquedo e de estar ali, recusando fazer outras atividades, tendo um 
comportamento pouco inflexível.  

16/06/2020 Processo de avaliação – Acompanhamento online com a família. 

23/06/2020 Paciente faltou atendimento por questões de saúde – Mãe avisou. 

30/06/2020 Processo de avaliação – Acompanhamento online com a família. 

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: Junho/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa José 
 

 

Data   

04/06/2020 Proposta: Atendimento em dupla com profissional da Fisioterapia, com o 
objetivo de auxiliar na melhora do tratamento de Thiago, explorando suas 
funções cognitivas e desenvolvimento motor. 
Resultado: Thiago demonstrou-se mais ativo e interessado nos objetos, 
principalmente por barulhos, direcionando sua atenção aquilo que fazia 
sons, jogava-se muito ao chão e quando segurado, escorregava para o chão. 
Foi levado ao banheiro, assim que chegou em frente ao vaso sanitário 
abaixou a calça, manipulando seu órgão genital, porém quando colocada 
suas mãos para trás e levemente curvado para frente fez xixi, 
compreendendo a função do vaso. 

11/06/2020 FERIADO - Atividade para casa, para trabalhar foco e atenção 
Proposta: Brincar com Thiago no quintal, chamando a atenção para as 
bolinhas de sabão, proporcionar que as bolinhas caiam nele, despertando 
diferentes reações. (Enviado para casa bolinhas de sabão) –
Acompanhamento online. 
Família não enviou a atividade, pois relatou não conseguir executar. 

18/06/2020 Proposta: Atendimento em dupla com profissional da Fisioterapia, com o 
objetivo de auxiliar na melhora do tratamento de Thiago, explorando suas 
funções cognitivas e desenvolvimento motor. 
Resultado: Thiago demonstrou interesse em ficar de bruço em cima da bola, 
foi mediado a nessa posição pegar bolinhas dentro de uma caixa. Em alguns 
momentos abriu os braços e pendurava-se a terapeuta, sendo auxiliado ao 
abraço e contato visual. Não demonstrou muito interesse nos objetos, a não 
ser para leva-los a boca, tudo que pegou bateu no chão, sendo orientado e 
mediado a funcionalidade dos objetos. 

25/06/2020 Atividade para casa: –Acompanhamento online. 
Enviada atividade em conjunto entre os profissionais 
Família ainda não enviou 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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Relatório Mensal 

 
Usuário: Mathias Becker Niechel   
Data Nascimento: 06/02/2014 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

01/06/2020 Reunião de equipe referente ao início dos atendimentos. 

04/06/2020 Proposta: Estimulação cognitiva. Ampliação da criatividade e do jogo 
simbólico, a partir da construção do Foguete com peças impressas, estimular 
a localização correta de cada peça. 
Resultado: Mathias realizou a atividade corretamente, identificando cada 
peça e seu local correto, não resistiu a realizar a colagem das peças, aceitou 
o auxílio da terapeuta e compartilhou sua atenção. Enquanto realizava a 
atividade manteve boa conversa, contando sobre seu tempo em casa de 
quarentena, falou sobre os familiares, estava tranquilo e flexível. Em um 
momento falou que o foguete era um robô, colocando as peças de forma 
diferente, porém quando apontado que esse momento não era pra construir 
um robô, não resistiu. 

11/06/2020 FERIADO - Atividade para casa, com objetivo de: Estimulação cognitiva. 
Ampliação da criatividade e do jogo simbólico. 
Proposta: Mostrar as peças do foguete recortadas para o Mathias, e o 
desenho de foguetes completos, auxiliar a montagem, estimulando que crie e 
utilize da criatividade. – Acompanhamento online. 
Família enviou a atividade 

18/06/2020 Proposta: O que é um bebê, uma criança, um adolescente e um adulto, pedir 
que a criança se identifique, demonstre em qual se encaixa, conversar sobre 
idades. Solicitar que realize um desenho dele. Trabalhando a autopercepção, 
autonomia e adequação comportamental. 
Resultado: Mathias estava muito sonolento no atendimento, relatou não ter 
tomado café da manhã. Foi conversado sobre as fases da vida, mostradas as 
figuras a ele, identificou cada fase, relatando a diferença entre bebês e 
crianças, e falou que ele era uma criança. No momento da brincadeira com a 
família terapêutica, pegou o bebê dizendo que era ele, foi orientado pela 
terapeuta as funções de um bebê no intuito de ele se reconhecer enquanto 
criança, demonstrou não gostar muito, logo quis guardar os bonecos. Trouxe 
algumas situações familiares ao atendimento, sobre o contexto familiar. 

25/06/2020 Atividade para casa: – Acompanhamento online. 
Objetivo: Desenvolvimento autopercepção 
Proposta: Realizar com a criança um momento de fotos do seu 
desenvolvimento, contando para a criança sobre seu crescimento desde que 
nasceu; separar no mínimo 6 fotos para trazer ao atendimento presencial. 

453 / 705



 

Família ainda não enviou a atividade. 
 

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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

454 / 705



 

 

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: Junho/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

01/06/2020 Reunião de equipe referente ao início dos atendimentos. 

04/06/2020 Proposta: Estabelecimento de vínculo terapêutico e processo de avaliação. 
Permitir que a criança explore a sala e escolha um brinquedo ou jogo de sua 
preferência.  
Resultado: Joaquim chegou a sala chorando pois queria ir para casa, foi 
conversado com ele que seria o último atendimento e logo já iria pra casa, 
mostrado o horário que iria embora no relógio e sempre que perguntava da 
sua mãe, era mostrado o horário. Terapeuta conversou sobre quando chora 
o tempo passa mais devagar e quando brinca o tempo passa mais rápido, 
logo parou de chorar, retornando somente uma vez quando acabou um jogo 
e ainda não era hora de ir para casa. Escolheu o quebra-cabeça dos 3 
porquinhos, precisando de auxílio na montagem. Quando terminou ficou 
feliz em concluir. Logo após a terapeuta propôs a montagem da torre de 
copos, ele realizou mantendo boa interação e atenção compartilhada, sorriu 
e brincou conforme o esperado. 

11/06/2020 FERIADO - Paciente em processo de avaliação – Acompanhamento da família 
e da criança online. 

18/06/2020 Proposta: Proposta: Estabelecimento de vínculo terapêutico e processo de 
avaliação. Propor um jogo de “Resposta Mágica” a criança, no intuito de 

avaliar e estimular o cognitivo, como também a intenção de interação e 
atenção compartilhada.  
Resultado: Joaquim estava muito mais confiável e tranquilo nos 
atendimentos, chegou a instituição chorando, mas logo parou. Aceitou a 
proposta da terapeuta no jogo, realizou com média mediação, tendo que 
orientar sua atenção em alguns momentos, quando não focava respondia 
qualquer coisa, demonstrando não ter prestado atenção. Demonstrou-se 
muito competitivo, a todo momento querendo ganhar da terapeuta. 

25/06/2020 Paciente em processo de avaliação – Acompanhamento da família e da 
criança online. 

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 
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Relatório Mensal 

 
Usuário: Thales Miguel dos Santos Ávila Lopes  
Data Nascimento: 18/05/2014 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

04/06/2020 Paciente em processo de avaliação – Acompanhamento da família e da 
criança online. 

11/06/2020 FERIADO 

18/06/2020 Paciente em processo de avaliação – Acompanhamento da família e da 
criança online. 

25/06/2020 Proposta: Estabelecimento de vínculo terapêutico e processo de avaliação. 
Permitir que a criança escolha um brinquedo ou jogo de sua preferência. 
Avaliar funções executivas, comportamento e definir o que será trabalhado 
em terapia diante a área da psicologia. 
Resultado: Thales demonstrou-se bem participativo já de inicio no 
atendimento, foi explicado o que estava fazendo na AMA, e conversado 
sobre passar por 5 atendimentos, aceitou tranquilamente, querendo logo 
brincar. Solicitou o quebra-cabeças, quando apresentado um “mais fácil” e 

um “mais difícil” escolheu o difícil, realizou a montagem corretamente, sem 

solicitar ajuda, mesmo quando oferecida. Falou pouco, quando encaixava as 
peças falava “acertei” e quando errava dizia “Tô muito burro”, sendo 

orientado pela terapeuta que não precisava xingar-se, e que só havia 
confundido as peças, mesmo assim falou mais duas vezes no atendimento 
sobre. Realizou pouco contato ocular e interação, compartilha a atenção, 
mas precisa de mediação. 

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: Junho/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

04/06/2020 Paciente em processo de avaliação – Acompanhamento da família e da 
criança online. 

11/06/2020 FERIADO 

18/06/2020 Paciente em processo de avaliação – Acompanhamento da família e da 
criança online. 

25/06/2020 Proposta: Estabelecimento de vínculo terapêutico e processo de avaliação. 
Permitir que a criança escolha um brinquedo ou jogo de sua preferência. 
Avaliar funções executivas, comportamento e definir o que será trabalhado 
em terapia diante a área da psicologia. 
Resultado: Eric chegou à sala pedindo para brincar, relatando querer ser 
“trabalhador”, a terapeuta deu opções (oficina, caixa de brinquedos e jogos) 
inicialmente escolheu a oficina, compartilhando brincadeira, sabendo 
realizar as funções corretamente dos brinquedos, apresenta boa 
psicomotricidade fina. Logo foi pegando brinquedos da caixa, a terapeuta 
solicitou que antes guardasse a oficina, Eric o fez sem questionar. Brincaram 
com alguns brinquedos da caixa, realizando boa brincadeira lúdica e 
interação. Apresentou compreensão de comandos simples e complexos, 
realiza contato visual, porém não mantém. 

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: Junho/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

04/06/2020 Paciente não está comparecendo aos atendimentos pois não faz o uso de 
máscara – Atendimentos online de orientação a família sobre a permanecia 
do uso da máscara. 

11/06/2020 FERIADO - Paciente não está comparecendo aos atendimentos pois não faz o 
uso de máscara – Atendimentos online de orientação a família sobre a 
permanecia do uso da máscara. 

18/06/2020 Paciente não está comparecendo aos atendimentos pois não faz o uso de 
máscara – Atendimentos online de orientação a família sobre a permanecia 
do uso da máscara. 

25/06/2020 Paciente compareceu a AMA e realizou o uso de máscara corretamente, 
porém fez somente o 1º atendimento por estar gripada, logo a mãe foi 
chamada e Liv foi dispensada. Não realizou o atendimento de psicologia. 

Objetivo 
Terapêutico 

Em processo de avaliação terapêutica.  
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Relatório Mensal 

 
Usuário: João Batista Bronzatti 
Data Nascimento: 30/05/2011 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

04/06/2020 Proposta: Trabalhar regras, limites e adequação comportamental. Realizar 
um quadro de regras e separar regras para realizar em casa, falar sobre as 
consequências que a desobediência das regras causam. 
Resultado: João apresentou-se muito disperso, demora para elaborar seu 
pensamento e respostas. Compreendeu e leu todas as regras, relatando 
quais executava na casa da mãe ou do pai, como também após bastante 
insistência da terapeuta relatou as consequências que acontecem em cada 
casa. 

11/06/2020 FERIADO - Atividade para casa: – Acompanhamento online. 
Objetivo: Trabalhar regras e limites, como também, adequação 
comportamental (flexibilidade, comportamentos disruptivos) 
Proposta: continuidade do atendimento presencial, enviado para casa uma 

tabela de regras para construir junto com a mãe, estabelecer com a criança 

regras que devem ser executadas em casa e as consequências que serão 

realizadas. 

Família enviou a atividade. 

18/06/2020 Proposta: Conversar sobre o quadro de regras realizado em casa. Propor a 

atividade da próxima semana, falar sobre as fases da vida. Permitir que 

escolha um jogo, Estimulando autopercepção e autonomia. 

Resultado: João relatou sobre as regras realizadas com a mãe em casa, falou 

sobre a consequência e saiu do assunto falando de um joguinho que realizou 

no celular com o irmão, deu respostas não tão coerentes. Realizou um jogo de 

“inverno” “verão”, conseguindo realizar com facilidade, porém quando 

questionado o porquê das respostas, confundia-se e mudava de opinião, 

tendo que ser orientado a explicar e permanecer com sua resposta. Foi 

conversado sobre a atividade enviada para casa, sobre as fases da vida. 

25/06/2020 Atividade para casa: – Acompanhamento online. 
Objetivo: Habilidades sociais e autopercepção 
Proposta: Junto com a família escolher fotos antigas de algumas fases de sua 
vida até o momento. Identificando quando era bebê e a idade de cada foto 
(No mínimo 6 fotos, podendo trazer diversas). 
Família ainda não enviou a atividade. 
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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 
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Relatório Mensal 

 
Usuário: José Eduardo de Oliveira da Costa 
Data Nascimento: 11/11/2013 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

04/06/2020 Família optou por não realizar os atendimentos presenciais devido ao 
COVID-19, atendimentos sendo feito online e atividades enviadas para casa. 

11/06/2020 FERIADO - Família optou por não realizar os atendimentos presenciais 
devido ao COVID-19, atendimentos sendo feito online e atividades enviadas 
para casa. 
Atividade pra casa: 
Objetivo: Aprimorar as habilidades sociais e compreensão cognitiva – 
Imitação.  

Proposta: Em frente ao espelho mostrar as figuras enviadas e solicitar que 
José Eduardo faça a imitação, incentive a criança a fazer corretamente as 
mimicas. – Acompanhamento online.Família enviou a atividade. 

18/06/2020 Família optou por não realizar os atendimentos presenciais devido ao 
COVID-19, atendimentos sendo feito online e atividades enviadas para casa. 
Família mandou retorno das atividades com atraso. 
Atendimento online com a criança e a mãe. 
Atividade pra casa: – Acompanhamento online. 
Objetivo: Autopercepção 
Proposta: Olhar álbuns de fotos antigos junto com a família no intuito de 
conversarem sobre seu desenvolvimento e crescimento. 
Família enviou a atividade. 

25/06/2020 Família optou por não realizar os atendimentos presenciais devido ao 
COVID-19, atendimentos sendo feito online e atividades enviadas para casa. 
Família mandou retorno das atividades com atraso. 
Atividade pra casa: – Acompanhamento online. 
Objetivo: Autopercepção (inteligência emocional) e habilidades sociais 
Proposta: Brincadeira do Mestre manda utilizando das preferências de José 
Eduardo, solicitar que busque e faça coisas que tem preferência, e dar 
espaço para que ele solicite para o adulto também, incentivando ele dessa 
forma a concluir a brincadeira. 
Família ainda não enviou a atividade. 

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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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: Junho/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

04/06/2020 Família optou por não realizar os atendimentos presenciais devido ao 
COVID-19, atendimentos sendo feito online e atividades enviadas para casa. 

11/06/2020 Família optou por não realizar os atendimentos presenciais devido ao 
COVID-19, atendimentos sendo feito online e atividades enviadas para casa. 
Atividade em casa: – Acompanhamento online. 
Objetivo: Habilidades sociais, intenção participativa e independência, 
autonomia e criatividade. 
Proposta: O mestre mandou em casa, solicitar a criança que faça exatamente 
o que você pede, como também, ele crie coisas para você realizar. 
Família ainda não enviou a atividade. 

18/06/2020 Família optou por não realizar os atendimentos presenciais devido ao 
COVID-19, atendimentos sendo feito online e atividades enviadas para casa. 
Atividade em casa: – Acompanhamento online. 
Objetivo: Habilidades sociais, intenção participativa e independência, 
autonomia e criatividade. 
Proposta: O mestre mandou em casa, solicitar a criança que faça exatamente 
o que você pede, como também, ele crie coisas para você realizar. 
Família ainda não enviou a atividade. 

25/06/2020 Família optou por não realizar os atendimentos presenciais devido ao 
COVID-19, atendimentos sendo feito online e atividades enviadas para casa. 
Atividade em casa: – Acompanhamento online. 
Objetivo: Habilidades sociais, intenção participativa e independência, 
autonomia e criatividade. 
Proposta: O mestre mandou em casa, solicitar a criança que faça exatamente 
o que você pede, como também, ele crie coisas para você realizar. 
Família ainda não enviou a atividade. 

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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Relatório Mensal 

 
Usuário: Aiken Arthur Ribeiro Novaes 
Data Nascimento: 10/11/2013 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

04/06/2020 Proposta: Trabalhar as habilidades sociais e a autopercepção de Aiken, 
através da atividade - O que é um bebê, uma criança, um adolescente e um 
adulto, pedir que a criança se identifique, demonstre e qual se encaixa, 
conversar sobre idades.  
Resultado: Aiken chegou ao atendimento logo solicitando os brinquedos de 
lego, foi negociado com a terapeuta, que teria os brinquedos depois da 
atividade, ele aceitou. No inicio da atividade nomeou-se como um bebê, mas 
logo em seguida quando explicado o papel de um bebê e de uma criança, ele 
se identificou enquanto criança. Soube relatar o papel de bebê, criança, 
adulto e idoso, identificando a família em cada um, não soube somente 
sobre o adolescente. Quando terminada a atividade realizou a brincadeira 
com os legos, compartilhando a atenção e mantendo interação com a 
terapeuta. 

11/06/2020 FERIADO - Atividade pra casa: – Acompanhamento online. 
Objetivo: Trabalhar autopercepção e autonomia. 
Proposta: Junto com a família escolher fotos antigas de algumas fases de sua 
vida até o momento. Identificando quando era bebê e a idade de cada foto 
(No mínimo 6 fotos, podendo trazer diversas). 
Família enviou a atividade. 

18/06/2020 Proposta: Continuar a atividade anterior, fazendo uma sequência lógica da sua 

vida até o momento, denominado “minha história”, através de colagem das 

fotos que ele trouxe no atendimento anterior. Estimulando as Habilidades 

sociais e Autopercepção (Continuação da atividade anterior). 

Resultado: Aiken foi muito participativo, explicou suas fotos e cada fase de 

maneira coerente. Em vários momentos foi pontuado por sua fala 

ininteligível. Colou tudo corretamente e pintou os quadrinhos da sua foto. 

Identificou-se como criança. 

25/06/2020 Atividade pra casa: – Acompanhamento online. 
Objetivo: Autopercepção 
Proposta: Responder junto com a criança a folha que está indo para casa 
sobre as coisas preferidas da criança. 
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Família ainda não enviou 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: Junho/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

04/06/2020 Paciente em processo de avaliação – Acompanhamento da família e da 
criança online. 

11/06/2020 FERIADO 

18/06/2020 Paciente em processo de avaliação – Acompanhamento da família e da 
criança online. 

25/06/2020 Proposta: Estabelecimento de vínculo terapêutico e processo de avaliação. 
Permitir que a criança escolha um brinquedo ou jogo de sua preferência. 
Avaliar funções executivas, comportamento e definir o que será trabalhado 
em terapia diante a área da psicologia. 
Resultado: Miguel chegou com 10 minutos de atraso, chorando 
apresentando-se nervoso. Entrou na sala com a terapeuta, e conversaram 
sobre os atendimentos e sobre o que ele estava fazendo ali, a terapeuta o 
acalmou, orientando sobre os atendimentos falando sobre quanto tempo 
ficaria na AMA e quais profissionais iria conhecer. Escolheu um jogo com 
copos, realizando boa atenção compartilhada, pouca fala, mas com intenção 
comunicativa, demonstrou-se bem apático, não realizando muitas 
expressões faciais, realizou pouco contato visual e criou junto com a 
terapeuta formas de brincar com os copos. Ao fim do atendimento solicitou 
a lista dos profissionais que iria conhecer, foi realizado junto com ele uma 
lista para ir riscando, podendo se organizar até o momento de ir para casa. 

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: Fernando Gabriel Sprote 
Data Nascimento: 10/03/2007 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa José 
 

 

Data   

05/06/2020 Paciente faltou atendimento, pois não está realizando o uso de máscara – 
Realizada orientação online a família para a adaptação da permanência da 
criança com máscara. 

12/06/2020 Paciente faltou atendimento, pois não está realizando o uso de máscara – 
Realizada orientação online a família para a adaptação da permanência da 
criança com máscara. 

19/06/2020 Paciente faltou atendimento, pois não está realizando o uso de máscara – 
Realizada orientação online a família para a adaptação da permanência da 
criança com máscara. 

26/06/2020 Paciente faltou atendimento, pois não está realizando o uso de máscara – 
Realizada orientação online a família para a adaptação da permanência da 
criança com máscara. 

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: Junho/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

08/06/2020 (Atendimento realizado na segunda-feira, pois terá feriado na semana) 
Proposta: Reestabelecimento de vínculo, explorar o comportamento da 

criança. Permitir que escolha entre quebra-cabeça, pirâmide de copos. 

Realizar brincadeira com fantoches e música. 

Resultado: Felipe demonstrou-se cansado pois era o último atendimento, 

resistiu um pouco a realizar atividades, porém com insistência participou das 

atividades propostas pela terapeuta. Manteve boa comunicação, mantendo 

frases e falas dentro do contexto, realizou trocas com o que tem interesse. 

12/06/2020 FERIADO – Atendimento realizado dia 08/06. 

19/06/2020 Atividade para ser realizada em casa: - Acompanhamento online. 
Objetivo: Desenvolver habilidades sociais e autopercepção. 
Proposta: Junto com a família escolher fotos antigas de algumas fases de sua 
vida até o momento. Identificando quando era bebê e a idade de cada foto 
(No mínimo 3 fotos por crianças, podendo trazer diversas). 
Família enviou a atividade. 

26/06/2020 Felipe chegou somente no segundo atendimento, sendo assim não 
participou do atendimento de psicologia. 

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: Junho/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

05/06/2020 Paciente faltou atendimento, pois não está realizando o uso de máscara – 
Realizada orientação online a família para a adaptação da permanência da 
criança com máscara. 

12/06/2020 Paciente faltou atendimento, pois não está realizando o uso de máscara – 
Realizada orientação online a família para a adaptação da permanência da 
criança com máscara 

19/06/2020 Paciente faltou atendimento, pois não está realizando o uso de máscara – 
Realizada orientação online a família para a adaptação da permanência da 
criança com máscara 

26/06/2020 Paciente faltou atendimento, pois não está realizando o uso de máscara – 
Realizada orientação online a família para a adaptação da permanência da 
criança com máscara. 

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: Junho/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

08/06/2020 (Atendimento realizado na segunda-feira, pois terá feriado na semana) 
Proposta: Reestabelecimento de vínculo, explorar o comportamento da 

criança. Permitir que explore os brinquedos e realizar brincadeira direcionada. 

Resultado: Erik chegou 10 minutos atrasado no comportamento, tendo que 

passar pela higienização do COVID -19, sentou na sala de atendimento 

faltando 10 minutos para o término, dessa forma não foi possível ter 

resultados, porém brincou e compartilhou a brincadeira rápida com os legos 

e com a terapeuta. 

12/06/2020 FERIADO – Atendimento realizado dia 08/06. 

19/06/2020 Atividade para ser realizada em casa: - Acompanhamento online. 
Objetivo: Desenvolver habilidades sociais e autopercepção. 
Proposta: Junto com a família escolher fotos antigas de algumas fases de sua 
vida até o momento. Identificando quando era bebê e a idade de cada foto 
(No mínimo 3 fotos por crianças, podendo trazer diversas). 
Família enviou a atividade. 

26/06/2020 Proposta: Conversar com a criança sobre a atividade realizada em casa, 
mostrar as fotos trazidas pela família, solicitar que conte um pouco das fotos 
e se identifique como uma criança e não um bebê. Trabalhando dessa forma 
a autopercepção e as habilidades sociais. Jogar o jogo do “inverno e verão” 

também trabalhando as habilidades sociais. 
Resultado: Erik falou sobre as fotos, falando de quando era um bebê e se 
identificou como criança, falou sobre o uso da chupeta e quem usa é sua 
irmã bebê. Aceitou o jogo “inverno e verão” realizando corretamente, em 

alguns momentos confundia-se sobre o que era inverno e verão, mas 
quando orientado, retornava ao correto. Terminou o jogo antes do esperado 
e a terapeuta o elogiou, permitindo que escolhesse um brinquedo. 
Brincaram com o senhor batata, realizando boa atenção compartilhada e 
interação. 

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: Junho/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

08/06/2020 (Atendimento realizado na segunda-feira, pois terá feriado na semana) 
Proposta: Reestabelecimento de vínculo, explorar o comportamento da 

criança. Permitir que escolha entre quebra-cabeça e pirâmide de copos.  

Resultado: Samuel estava com um comportamento e fala muito infantilizado, 

fazendo estereotipias com a voz que não fazia anteriormente a quarentena, 

parecendo estar imitando um bebê (como a irmão de 1 ano e meio), foi 

pontuado pela terapeuta sobre sua voz de bebê e conseguia se perceber, mas 

logo automaticamente retornava ao comportamento de bebê. Compartilhou 

a brincadeira, montou quebra-cabeça corretamente e não apresentou 

nenhum comportamento aversivo. 

12/06/2020 FERIADO – Atendimento realizado dia 08/06. 

19/06/2020 Atividade para ser realizada em casa: - Acompanhamento online. 
Objetivo: Desenvolver habilidades sociais e autopercepção. 
Proposta: Junto com a família escolher fotos antigas de algumas fases de sua 
vida até o momento. Identificando quando era bebê e a idade de cada foto 
(No mínimo 3 fotos por crianças, podendo trazer diversas). 
Família enviou a atividade. 

26/06/2020 Proposta: Momento de lanche com Samuel, propor a criança comer a fruta 
antes do biscoito. Orientar sobre o comportamento de bebê a qual 
anteriormente não havia. 
Resultado: Primeiramente Samuel recusou comer a fruta, foi orientado pela 
terapeuta que a fruta era essencial e que precisava comer um pedacinho 
antes do biscoito, foi reduzido o pedaço da fruta e Samuel comeu. Em 
seguida começou a comer o biscoito. Estava com um comportamento e voz 
muito infantilizado, foi orientado diversas vezes pela terapeuta, 
apresentando voz mais parecida que o normal quando pontuado, mas em 
seguida retornava a voz de bebê. 

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 Renan da Rocha Paim 
Data Nascimento: 15/02/2011 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

05/06/2020 Faltou o atendimento – Mãe avisou que não iria trazer em decorrência da 
chuva. 

12/06/2020 FERIADO – Atividade enviada para ser realizada em casa 
Objetivo: Habilidades sociais, imitação e atenção compartilhada 
Proposta: Em frente ao espelho mostrar as figuras enviadas e solicitar que 

Diogo faça a imitação, incentive a criança a fazer corretamente as mimicas. 

- Acompanhamento online. 

Família enviou a atividade. 

19/06/2020 Paciente faltou o atendimento. 

26/06/2020 Atividade para casa: - Acompanhamento online. 
Objetivo: Estimular o interesse na participação das atividades e a atenção. 
Trabalhar atenção compartilhada 
Proposta: Montagem dos animais através das peças enviadas, utilizando do 
modelo. 
Família ainda não enviou a atividade. 

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: Junho/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

05/06/2020 Paciente faltou atendimento – Realizou o primeiro horário de atendimento 
na instituição, porém em decorrência da não permanência com a máscara, a 
família foi chamada para busca-lo. (Realizadas orientações referentes ao uso 
da máscara) - Acompanhamento online. 

12/06/2020 Paciente faltou atendimento – Realizou o primeiro horário de atendimento 
na instituição, porém em decorrência da não permanência com a máscara, a 
família foi chamada para busca-lo. (Realizadas orientações referentes ao uso 
da máscara) - Acompanhamento online. 

19/06/2020 Paciente faltou atendimento – Realizou o primeiro horário de atendimento 
na instituição, porém em decorrência da não permanência com a máscara, a 
família foi chamada para busca-lo. (Realizadas orientações referentes ao uso 
da máscara) - Acompanhamento online. 

26/06/2020 Paciente faltou atendimento – Realizou o primeiro horário de atendimento 
na instituição, porém em decorrência da não permanência com a máscara, a 
família foi chamada para busca-lo. (Realizadas orientações referentes ao uso 
da máscara) - Acompanhamento online. 

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: Junho/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

05/06/2020 Paciente não faz o uso de máscara, está realizando o treinamento e 
orientações online para a permanência do uso de máscara. 

12/06/2020 FERIADO - Paciente não faz o uso de máscara, está realizando o treinamento 
e orientações online para a permanência do uso de máscara. 

19/06/2020 Paciente não faz o uso de máscara, está realizando o treinamento e 
orientações online para a permanência do uso de máscara. 

26/06/2020 Paciente não faz o uso de máscara, está realizando o treinamento e 
orientações online para a permanência do uso de máscara. 

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: Junho/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

05/06/2020 Proposta: Estabelecimento de vínculo terapêutico, e avaliar questões da 
área da psicologia a serem trabalhadas. Permitir que a criança explore a sala 
e escolha uma atividade, orientar a busca da caixa de brinquedos a fim de 
avaliar o brincar da criança. 
Resultado: Leonardo não se interessou por brinquedos, manteve sua 
atenção em quebra-cabeça, precisando de auxílio na montagem, mas 
sabendo sua função, responde corretamente a perguntas e utiliza de 
palavras difíceis para se comunicar, cantou em inglês, compartilhou sua 
atenção, porém a interação é pouco falha, em alguns momentos não quer 
conversar com o adulto. Sabe cores e letras, como também sabe ler. 
Realizou as atividades e não resistiu ao guardar, porém precisa ser 
conduzido. 

12/06/2020 Paciente em avaliação – atendimento monitorado em casa online. 

19/06/2020 Proposta: Estabelecimento de vínculo terapêutico e avaliação de questões a 
serem trabalhadas na área da psicologia. Momento do lanche com a 
terapeuta. Utilizar o jogo do “inverno” “verão” orientando e auxiliando a 

criança ao que é de cada estação. 
Resultado: Leonardo realizou o lanche junto com a terapeuta, não aceitando 
o pão inicialmente, queria somente o suco, a terapeuta colocou a música 
“comer comer”, logo ele identificou que era do “patati patatá” e começou a 

comer o pão, fazendo o som com o ritmo da música. Quando a terapeuta 
perguntava algo, colocava o pão na boca para não precisar falar, em alguns 
momentos precisou ser orientado a comer devagar e não colocar todo o pão 
na boca. Pediu “mais” porém não falou o que queria, mesmo sendo lhe 

ofertado as opções “mais o que? Mais pão ou mais suco?” respondia 

somente com “sim” “mais”, foi orientado que caso não falasse o lanche seria 
guardado e assim foi, ajudou a levar o lanche para outra mesa, porém não 
quis ajudar a terapeuta a levar o lanche na pia, tendo que ser mediado. Não 
aceitou a atividade proposta pela terapeuta, levantando-se a todo momento 
e tirando a máscara. 

26/06/2020 Paciente em avaliação – atendimento monitorado em casa online. 

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: Eliezer Chaves Paes Landim Serapião 
Data Nascimento: 23/06/2016 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

10/06/2020 Proposta: Estabelecimento de vínculo terapêutico, e avaliar questões da 
área da psicologia a serem trabalhadas. Permitir que a criança explore a sala 
e escolha uma atividade, orientar a busca da caixa de brinquedos a fim de 
avaliar o brincar da criança. 
Eliezer derrubou ao chão a caixa de brinquedos e atirou os brinquedos, 
quando solicitado que fosses guardados pegava todos os brinquedos. 
Interagiu quando a terapeuta o apresentou os fantoches, sabendo o nome 
de todos os animais. Mantem pouco contato visual e pouca atenção 
compartilhada.  
Obs: Paciente não fez o uso correto de máscara. 

12/06/2020 FERIADO – Paciente não está fazendo o uso da máscara, atendimento online 
para orientação da utilização e permanência com a máscara. 

19/06/2020 Paciente não está fazendo o uso da máscara, atendimento online para 
orientação da utilização e permanência com a máscara. 

26/06/2020 Paciente não está fazendo o uso da máscara, atendimento online para 
orientação da utilização e permanência com a máscara. 

Objetivo 
Terapêutico 

Em processo de avaliação terapêutica. 
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____________________________________ 
Tamyres Mees Espindola 

Psicóloga AMA Litoral-SC 
 

 
  

 

AMA LITORAL SC 

  Associação de Pais e Amigos do Autista 

  Rua São Paulo, n° 470, Estados 

  Balneário Camboriú 

  Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal - Junho 2020 

Usuário: Paulo Alfredo Watanuki Vasconcellos 

Data Nascimento: 24/01/2009 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data 

OBS: Os atendimentos estão seguindo as normas e cuidados de acordo 
com as orientações do Ministério da Saúde. Desta forma, para evitarmos 
aglomerações, os atendimentos estão sendo realizados de 15 em 15 dias 
no formato presencial. Nos dias que o usuário não possui atendimento 
presencial está sendo enviado atividades para realizar em casa e dar 
sequência a proposta dos atendimentos terapêuticos. 

01/06/2020 Reunião interna com a equipe. 

08/06/2020 Enviado orientação sobre o uso da máscara. – Acompanhamento online. 

15/06/2020 

Atendimento presencial: Iniciamos o atendimento conversando sobre 
esse período de pandemia/quarentena, uso da máscara e as atividades 
escolares. Paulo entrou na sala observando tudo, se encontra calmo, 
tranquilo. Obedeceu os comandos, manteve pouca atenção durante as 
brincadeiras, trocando de brinquedo constantemente. Possui boa 
compreensão. Ao final ajudou a guardar os materiais. 

22/06/2020 

Atividade enviada para casa: Criar um personagem com objetivo de 
desenvolver a criatividade, a expressão de sentimentos e auxiliar na 
resolução de problemas, esta atividade contribui para o desenvolvimento 
afetivo, social, motor e cognitivo. Retorno da atividade por escrito. – 
Acompanhamento online. 

29/06/2020 

Atendimento presencial: Recebi o retorno da atividade proposta de criar 
um personagem. Trabalhamos as diferenças, os sentimentos e emoções. 
Paulo apresenta grande dificuldade em manter atenção, se distrai com os 
brinquedos da sala, responde tudo com não mas por fim acaba sedendo e 
voltando ao foco da atividade proposta.  

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. 
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____________________________________ 
Tamyres Mees Espindola 

Psicóloga AMA Litoral-SC 
 

 
  

 

AMA LITORAL SC 

  Associação de Pais e Amigos do Autista 

  Rua São Paulo, n° 470, Estados 

  Balneário Camboriú 

  Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal - Junho 2020 

Usuário: Samuel Silva de Souza 

Data Nascimento: 10/07/2007 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

08/06/2020 

Mãe entrou em contato informando que o Samuel não virá para os atendimentos 
presenciais, prefere mantê-lo em quarentena isolado. Realizado atendimento online 
para apoio emocional, e orientação de atividades enviada para casa.  

15/06/2020 

Atividade enviada para casa: Criar personagem com objetivo de desenvolver a 
criatividade, a expressão de sentimentos e auxiliar na resolução de problemas, esta 
atividade contribui para o desenvolvimento afetivo, social, motor e cognitivo. 
Recebido retorno por vídeo. – Acompanhamento online. 

22/06/2020 

Atividade enviada para casa: Qual emoção estou sentindo com objetivo de 
desenvolver a criatividade, a expressão de sentimentos e o autoconhecimento,  esta 
atividade contribui para o desenvolvimento afetivo, social e cognitivo.. Recebido 
retorno por vídeo. – Acompanhamento online. 

29/06/2020 

Atividade enviada para casa: Jogo da memória com objetivo de desenvolver a 
interação, esta atividade contribui para o desenvolvimento cognitivo de atenção, 
percepção e memória. Recebido retorno por vídeo. – Acompanhamento online. 

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 - Junho 2020 

Usuário: Davi Costa Rocha  

Data Nascimento: 26/03/2015 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data Usuário novo 

08/06/2020 

Atendimento presencial: Primeiro dia de atendimento, me apresentei ao usuário 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. Davi se apresenta bastante comunicativo, 
contudo com uma certa resistência as atividades propostas, tendo comportamento 
de "manhas", pega os brinquedos, não mantém foco, troca rapidamente, ao final 
ajudou a guardar os materiais. 

15/06/2020 
Enviado orientação sobre o uso de máscara e solicitado vídeo de brincadeira em 
casa. – Acompanhamento online. 

22/06/2020 

Atendimento presencial: Aceitou a proposta da atividade sugerida para o 
atendimento de hoje, brincamos com a sequência lógica da turma da mônica, Davi 
não manteve o foco. Brincou de casinha com funcionalidade e na sequência com as 
ferramentas. Aceitou e ajudou a guardar os materiais. 

29/06/2020 

Atividade enviada para casa: Jogo da Memória com objetivo de desenvolver a 
interação, esta atividade contribui para o desenvolvimento cognitivo de atenção, 
percepção e memória. – Acompanhamento online. 

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 - Junho 2020 

Usuário: Pedro Henrique Borges do Amaral 

Data Nascimento: 15/01/2012 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data Usuário Novo 

08/06/2020 

Atendimento presencial: Primeiro dia de atendimento, me apresentei ao usuário 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. Pedro aceitou as atividades propostas, 
brincando de histórias para montar, e montando o Sr. Batata, apresenta boa 
imaginação, porém ao ser questionado sobre os personagens como nome, o que 
fazem, etc disse que não sabia e que então não queria mais brincar. Concluimos a 
atividade explorando a criatividade, ajudou a guardar os materiais. 

15/06/2020 
Enviado orientação sobre o uso de máscara e solicitado vídeo de brincadeira em 
casa. – Acompanhamento online. 

22/06/2020 

Atendimento presencial: Aceitou as propostas de atividades para o atendimento de 
hoje. Brincamos de sequência lógica, e montamos um quebra cabeça do pinóquio. 
Foi abordado questões de sentimentos, verdades e mentiras. 

29/06/2020 

Atividade enviada para casa: Criar personagem com objetivo de desenvolver a 
criatividade, a expressão de sentimentos e auxiliar na resolução de problemas, esta 
atividade contribui para o desenvolvimento afetivo, social, motor e cognitivo. – 
Acompanhamento online. 

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 - Junho 2020 

Usuário: Thayná Gabrielly Lemes Correa 

Data Nascimento: 23/11/2003 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

02/06/2020 

Mãe entrou em contato informando que o Thayná não virá para os atendimentos 
presenciais, prefere mantê-la em quarentena isolada. Realizado atendimento online 
para apoio emocional, e orientação de atividades enviada para casa.  

09/06/2020 

Atividade enviada para casa: Pote da gratidão. Agradecer é uma maneira de mudar 
a nossa postura diante da vida e abrir caminhos para que possamos visualizar novas 
e melhores perspectivas com mais amor e carinho pelas coisas e maior desejo de 
boas conquistas. Auxilia na autoconfiança, autoestima, bem-estar, aumenta a 
felicidade e reduz a depressão. Ser grato faz bem ao coração. Recebido o retorno 
com o pote físico. – Acompanhamento online. 

16/06/2020 

Atividade enviada para casa: Que emoção estou sentindo com objetivo de 
desenvolver a criatividade, a expressão de sentimentos e o autoconhecimento, esta 
atividade contribui para o desenvolvimento afetivo, social e cognitivo. – 
Acompanhamento online. 

23/06/2020 

Atividade enviada para casa: Jogo da Memória com objetivo de desenvolver a 
interação, esta atividade contribui para o desenvolvimento cognitivo de atenção, 
percepção e memória. – Acompanhamento online. 

30/06/2020 

Atividade enviada para casa: STOP com objetivo de desenvolver a interação, 
participação e criatividade, esta atividade contribui para o desenvolvimento da 
estimulação cognitiva de atenção, percepção e memória. Feito contato remoto 
sobre as atividades e apoio emocional. – Acompanhamento online. 

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 - Junho 2020 

Usuário: Kalel Antunes Ferreira 

Data Nascimento: 27/05/2008 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data Usuário Novo 

02/06/2020 Primeiro dia de atendimento: Faltou. 

09/06/2020 
Enviado orientação sobre o uso da máscara e solicitado vídeos de brincadeiras em 
casa. – Acompanhamento online. 

16/06/2020 

Atendimento presencial: Me apresentei ao usuário e apresentei a sala de 
atendimento psicológico, deixando observar o espaço, brinquedos e materiais. 
Orientei quanto ao atendimento, dias e horários. Kalel, explorou a sala e os 
brinquedos expostos, manteve foco pelos brinquedos e peças pequenas, contudo 
brincou com funcionalidade. Brincamos de montar o lego, apresenta boa 
compreensão contudo falha de memória recente. Bastante comunicativo, 
participativo, interage bem, mantem o olhar, apresenta um pouco de dificuldade na 
fala. Finalizamos recolhendo as peças e guardando. 

23/06/2020 

Atividade enviada para casa: Criar personagem com objetivo de desenvolver a 
criatividade, a expressão de sentimentos e auxiliar na resolução de problemas, esta 
atividade contribui para o desenvolvimento afetivo, social, motor e cognitivo. – 
Acompanhamento online. 

30/06/2020 

Atendimento presencial: Chegou bastante comunicativo, lembrando do 
atendimento anterior. Seguimos com a proposta de montar o lego. Kalel diz que 
segue o manual, sugeriu montar o carrinho do batman, quando viu que seriam 
muitas peças e não estava encontrando, mudou o foco para outro manual com 
peças maiores. Mantemos procurando as peças e ao encontrá-las montou com 
bastante facilidade. Bastante participativo e organizado. 

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 - Junho 2020 

Usuário: Gabriela Kreisch  

Data Nascimento: 28/03/1998 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data Mãe entrou em contato informando que o Gabriela não virá para os atendimentos 
presenciais, prefere mantê-la em quarentena isolada.  

02/06/2020 Atividade para casa. – Acompanhamento online. 

09/06/2020 Enviado orientação sobre o uso da máscara. – Acompanhamento online. 

16/06/2020 Atividade para casa. – Acompanhamento online. 

23/06/2020 

Atividade enviada para casa: Momento relex com objetivo de contribui para o 
controle da ansiedade proporcionando momento de relaxamento, acalmando o 
corpo e a mente. – Acompanhamento online. 

30/06/2020 Atividade para casa. – Acompanhamento online. 

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 - Junho 2020 

Usuário: Jean Carvalho de Camargo 

Data Nascimento: 05/08/2009 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

09/06/2020 

Atendimento presencial: Jean é bastante simpatico, se apresenta um pouco agitado, 
sem muito contexto da fala, mantém contato visual, apresentou um pouco de 
resistência com as atividades propostas mas acabou realizando. Montamos os 
brinquedos e ajudou a guardar. 

16/06/2020 
Atividade enviada para casa: Criar o próprio personagem. Recebido retorno da 
atividade por vídeo. – Acompanhamento online. 

23/06/2020 

Atendimento presencial: Conversamos sobre a atividade de criar o próprio 
personagem, abordado as diferenças, bem como as habilidades sociais. Na quência, 
Jean montou um quebra cabeça do pinóquio, brincamos de verdade ou mentira.  

30/06/2020 

Atividade enviada para casa:  Que emoção estou sentindo? Com objetivo de 
desenvolver a criatividade, a expressão de sentimentos e o autoconhecimento. Esta 
atividade contribui para o desenvolvimento afetivo, social e cognitivo. – 
Acompanhamento online. 

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 - Junho 2020 

Usuário: Eduardo Valgas da Silva 

Data Nascimento: 21/01/2007 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data Usuário Novo 

09/06/2020 

Atendimento presencial: Primeiro dia de atendimento, me apresentei ao usuário 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. Eduardo apresenta bastante ecolalia, tem 
compreensão das atividades propostas, brincamos de histórias para montar, e 
montamos o Sr. Batata. Todo o tempo repete as falas. Ao final ajudou a guardar os 
materiais. 

16/06/2020 
Enviado orientação sobre o uso da máscara e solicitado vídeo de brincadeiras. – 
Acompanhamento online. 

23/06/2020 

Atendimento presencial: Eduardo se apresenta bastante inquieto sem foco nas 
atividades propostas. Pegou os carrinhos e quis desenhar a turma da mônica, é 
apresenta bastante comportamentos infantilizados. Abordado expressões e 
sentimentos, desenhou expressão da mônica, e na sequencia brincamos com as 
expressões faciais correspondentes. Manteve o foco e foi bastante participativo, 
acertando as expressões correspondentes. 

30/06/2020 

Atividade enviada para casa: Criar o próprio personagem com objetivo de 
desenvolver a criatividade, a expressão de sentimentos e auxiliar na resolução de 
problemas. Esta atividade contribui para o desenvolvimento afetivo, social, motor e 
cognitivo. – Acompanhamento online. 

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 - Junho 2020 

Usuário: Gabriel Zanchieta Borges 

Data Nascimento: 11/12/2008 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data Usuário Novo 

04/06/2020 

Atendimento presencial: Primeiro dia de atendimento, me apresentei ao usuário e 
apresentei a sala de atendimento psicológico, deixando observar o espaço, 
brinquedos e materiais. Orientei quanto ao atendimento, dias e horário e as 
atividades propostas para o dia de hoje. Gabriel explorou toda a sala e os brinquedos, 
é pouco comunicativo, apresenta dificuldade com atividades lúdicas que envolve 
criatividade e imaginação. Brincamos de carrinho, e quebra cabeça de madeira. 
Gabriel apresenta certa dificuldade de racionío e lentidão para montar as peças. 
Aceita ajuda. Na hora de guardar os brinquedos jogava dentro da caixa. Possui 
bastante compreensão de certo e errado, e se demonstrou um pouco resistente ao 
finalizar o atendimento querendo levar o carrinho embora, contudo entendeu que 
não poderia, aceitou e finalizamos guardando todo material. 

11/06/2020 
Feriado - Enviado orientação sobre o uso da máscara e solicitado vídeo de 
brincadeiras. – Acompanhamento online. 

18/06/2020 

Atendimento presencial: Conversamos sobre gostos e interesses. Jogamos triunfo, 
Gabriel se mostra interessando em explorar e o jogo e as estratégias. Foi um pouco 
mais comunicativo e bastante participativo. 

25/06/2020 

Atividade enviada para casa: Criar o próprio personagem com objetivo de 
desenvolver a criatividade, a expressão de sentimentos e auxiliar na resolução de 
problemas. Esta atividade contribui para o desenvolvimento afetivo, social, motor e 
cognitivo. – Acompanhamento online. 

Objetivo Em avaliação e processo de 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 - Junho 2020 

Usuário: Miguel dos Santos Alves Nogueira 

Data Nascimento: 05/02/2013 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

04/06/2020 

Atendimento presencial: Miguel foi bem receptivo, aceitou a proposta das 
atividades, interaje bem. Exploramos o baú do tesouro do pirata e brincamos de 
pirata disputando o baú do tesouro como sugestão do próprio Miguel onde 
apresenta um bom desempenho da imaginação e da criatividade. Na sequência 
como proposta do atendimento de hoje, brincamos de carrinho com a pista e 
fizemos uma corrida com os carros. Depois sugeri montarmos um quebra-cabeça de 
madeira. Miguel se demonstra bastante participativo, alegre, bem organizado, além 
de uma boa capacidade psicomotora, de concentração e noção espacial. 
Compreende os limites, e tempos. 

11/06/2020 

Atividade enviada para casa: Criar o próprio personagem com objetivo de 
desenvolver a criatividade, a expressão de sentimentos e auxiliar na resolução de 
problemas. Esta atividade contribui para o desenvolvimento afetivo, social, motor e 
cognitivo. – Acompanhamento online. 

18/06/2020 

Atendimento presencial: Miguel bastante participativo, se apresenta um pouco 
inquieto, brincamos de montar a sequência das profissões, jogo de imitações e o 
que você sente. Miguel apresenta boa compreensão. Quando questionado sobre 
comportamentos em casa perguntou se a atividade iria demorar, se sentiu um 
pouco incomodado, e quanto a atividade enviada para casa disse que não conseguiu 
realizar pois "não consegue pensar". Conversamos sobre a importância das 
atividades, realizado orientação da mesma.   

25/06/2020 

Atividade enviada para casa: que emoção estou sentindo com objetivo de 
desenvolver a criatividade, a expressão de sentimentos e o autoconhecimento. Esta 
atividade contribui para o desenvolvimento afetivo, social e cognitivo. – 
Acompanhamento online. 

Objetivo 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 - Junho 2020 

Usuário: Lauro Marcos Pipper Junior 

Data Nascimento: 06/11/2009 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data Usuário Novo 

11/06/2020 Feriado 

18/06/2020 
Enviado orientação sobre o uso da máscara e solicitado vídeo de brincadeiras em 
casa. – Acompanhamento online. 

25/06/2020 

Atendimento presencial: Primeiro dia de atendimento, me apresentei ao usuário e 
apresentei a sala de atendimento psicológico, deixando observar o espaço, 
brinquedos e materiais. Orientei quanto ao atendimento, dias e horário e as 
atividades propostas para o dia de hoje. Lauro explorou toda a sala e os brinquedos, 
convesamos sobre a aula durante o periodo de pandemia, apresenta dificuldade de 
memória (memória curta), brincamos de jogo de xadrez, se apresenta bastante 
competitivo, não compreende a estratégia de jogo e faz do jeito dele, não aceita 
perder. Ao final ajudou a organizar a sala e gurdar os materiais 

Objetivo Em avaliação e processo de 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 - Junho 2020 

Usuário: Álvaro Felipe de Paula Silva 

Data Nascimento: 21/08/2014 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data Usuário Novo 

11/06/2020 Feriado. 

18/06/2020 
Enviado orientação sobre o uso da máscara e solicitado vídeo de brincadeiras em 
casa. – Acompanhamento online. 

25/06/2020 

Atendimento presencial: Primeiro dia de atendimento, me apresentei ao usuário e 
apresentei a sala de atendimento psicológico, deixando observar o espaço, 
brinquedos e materiais. Orientei quanto ao atendimento, dias e horário e as 
atividades propostas para o dia de hoje. Álvaro explorou toda a sala e os brinquedos, 
é pouco comunicativo, apresenta dificuldade com atividades lúdicas que envolve 
criatividade e imaginação. Manteve o foco no estojo (dourado) que estava em cima 
da mesa e só falava nisso a maior parte do atendimento. Viu a camisa do sonic do 
colega fora da sala também e disse que gostava do sonic.  

Objetivo Em avaliação e processo de 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 - Junho 2020 

Usuário: Gabriel Fernandes Prim 

Data Nascimento: 08/05/2016 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data Usuário Novo 

11/06/2020 Feriado. 

18/06/2020 
Enviado orientação sobre o uso da máscara e solicitado vídeo de brincadeiras em 
casa.  – Acompanhamento online. 

25/06/2020 

Atendimento presencial: Primeiro dia de atendimento, me apresentei ao usuário e 
apresentei a sala de atendimento psicológico, deixando observar o espaço, 
brinquedos e materiais. Orientei quanto ao atendimento, dias e horário e as 
atividades propostas para o dia de hoje. Gabriel entrou chorando mas se distraiu 
com os brinquedos da sala, sentamos no chão e brincamos com os carrinhos, 
dinossauros e a casinha, na sequência contei história de montar, manteve o foco e 
demonstrou interesse. 

Objetivo Em avaliação e processo de 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 - Junho 2020 

Usuário: Guilherme Cavalheiro Santos 

Data Nascimento: 10/04/2009 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data Usuário Novo 

11/06/2020 Feriado. 

18/06/2020 
Enviado orientação sobre o uso da máscara e solicitado vídeo de brincadeiras em 
casa. – Acompanhamento online. 

25/06/2020 

Atendimento presencial: Primeiro dia de atendimento, me apresentei ao usuário e 
apresentei a sala de atendimento psicológico, deixando observar o espaço, 
brinquedos e materiais. Orientei quanto ao atendimento, dias e horário e as 
atividades propostas para o dia de hoje. Abordamos gostos e interesses. Guilherme 
explica tudo nos mínimos detalhes, tem boa percepção de conveniência, mantém 
contato visual, apresenta foco de interesse retrito. 

Objetivo Em avaliação e processo de 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 - Junho 2020 

Usuário: Vinicius Rodrigues Motta 

Data Nascimento: 27/08/2004 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

05/06/2020 

Mãe entrou em contato informando que o Vinícius não virá para os atendimentos 
presenciais, prefere mantê-lo em quarentena isolado. O responsável irá entrar em 
contato para atendimento online e orientação de atividades enviada para casa.  

12/06/2020 

Atividade enviada para casa: Criar o próprio personagem com objetivo de 
desenvolver a criatividade, a expressão de sentimentos e auxiliar na resolução de 
problemas. Esta atividade contribui para o desenvolvimento afetivo, social, motor e 
cognitivo. Recebido retorno por escrito. – Acompanhamento online. 

19/06/2020 

Atividade enviada para casa: Jogo da Memória com objetivo de desenvolver a 
interação, esta atividade contribui para o desenvolvimento cognitivo de atenção, 
percepção e memória. – Acompanhamento online. 

26/06/2020 

Atividade enviada para casa: Momento relex com objetivo de contribui para o 
controle da ansiedade proporcionando momento de relaxamento, acalmando o 
corpo e a mente. – Acompanhamento online. 

Objetivo Em avaliação e processo de 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 - Junho 2020 

Usuário: Igor dos Santos Migliorini 

Data Nascimento: 09/06/2003 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data Usuário Novo. 

05/06/2020 

Atendimento presencial: Iniciamos o atendimento conversando sobre a pandemia, 
diz que tem se cuidado, falou sobre as atividades escolares que está recebendo e 
consegue realizar sem muita dificuldades. Trabalhamos questões de sentimentos e 
emoções desse período de quarentena. Na sequência brincamos de Lince, onde Igor 
apresentou uma certa dificuldade na estratégia do jogo mas por fim conseguiu 
realizar a atividade atingindo o objetivo do jogo. Igor apresenta uma boa interação 
social, bastante participativo e comunidativo. 

12/06/2020 

Atividade enviada para casa: Criar o próprio personagem com objetivo de 
desenvolver a criatividade, a expressão de sentimentos e auxiliar na resolução de 
problemas. Esta atividade contribui para o desenvolvimento afetivo, social, motor e 
cognitivo. Recebido retorno por escrito. Recebido retorno por escrito. – 
Acompanhamento online. 

19/06/2020 

Atendimento presencial: Conversamos sobre a evolução do desenvolvimento obtido 
durante sua frequencia na AMA, na sequência abordamos sentimentos, emoções, 
relacionamentos com foco em habilidades sociais e auto estima. Realizada atividade 
durante o atendimento relacionada a auto estima para sequência no próximo 
atendimento presencial.  

26/06/2020 

Atividade enviada para casa: que emoção estou sentindo com objetivo de 
desenvolver a criatividade, a expressão de sentimentos e o autoconhecimento. Esta 
atividade contribui para o desenvolvimento afetivo, social e cognitivo. – 
Acompanhamento online. 

Objetivo Em avaliação e processo de 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 - Junho 2020 

Usuário: Lucas Norberto Campos 

Data Nascimento: 04/09/1998 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

08/06/2020 

Antecipado atendimento por conta do feriado. Lucas se mantem calmo, aceitando a 
proposta da atividade, com boa interação. Brincamos de montar as profissões 
contando histórias e na sequência brincamos de jenga, montando as peças. Ao final 
recolhemos, Lucas ajudou a guardar os materiais. 

12/06/2020 Feriado emendado. 

19/06/2020 

Atividade enviada para casa: Criar o próprio personagem com objetivo de 
desenvolver a criatividade, a expressão de sentimentos e auxiliar na resolução de 
problemas. Esta atividade contribui para o desenvolvimento afetivo, social, motor e 
cognitivo. Recebido retorno por escrito. Recebido retorno por vídeo. – 
Acompanhamento online. 

26/06/2020 

Atendimento presencial: Lucas se apresenta bastante agitado, jogamos o bingo das 
emoções com pouco atenção focada na atividade e sem funcionalidade do jogo. Na 
sequência monstamos a sequência das profissões com história onde nesse 
momento Lucas consegue contar a história e manter o foco na atividade.  

Objetivo Em avaliação e processo de 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 - Junho 2020 

Usuário: Daniel Niclevisk de Oliveira Gonçalves 

Data Nascimento: 25/01/2006 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

08/06/2020 

Antecipado atendimento por conta do feriado.  Iniciamos o atendimento 
conversando sobre a pandemia. Falamos sobre as atividades da escola. Na 
sequência falamos sobre o interesse ou não de estudar em colégico agrícula. 
Abordamos assuntos familiares, trabalhamos sentimentos e dores emocionais por 
conta de expectativas e frustrações.  

12/06/2020 Feriado . 

19/06/2020 

Atividade enviada para casa: Criar o próprio personagem com objetivo de 
desenvolver a criatividade, a expressão de sentimentos e auxiliar na resolução de 
problemas. Esta atividade contribui para o desenvolvimento afetivo, social, motor e 
cognitivo. Recebido retorno por escrito. Recebido retorno por escrito. – 
Acompanhamento online. 

26/06/2020 

Atendimento presencial: Daniel chegou falando com tom de voz inadequado. 
Trouxe a atividade enviada para casa de criar um personagem para terminar 
durante o atendimento. Conversamos sobre compromisso e responsabilidades, 
abordamos questões de higiene pessoal, habilidades sociais e empatia. 

Objetivo Em avaliação e processo de vínculo terapêutico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

494 / 705



 

 

____________________________________ 
Tamyres Mees Espindola 

Psicóloga AMA Litoral-SC 
 

 
  

 

AMA LITORAL SC 

  Associação de Pais e Amigos do Autista 

  Rua São Paulo, n° 470, Estados 

  Balneário Camboriú 

  Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal - Junho 2020 

Usuário: Lino Carlos Franzoi Junior 

Data Nascimento: 27/03/1990 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

08/06/2020 

Antencipado atendimento por conta do feriado. Me apresentei ao usuário e 
apresentei a sala de atendimento psicológico, deixando observar o espaço, 
brinquedos e materiais. Orientei quanto ao atendimento, dias e horário e as 
atividades propostas para o dia de hoje. Junior, é bastante organizado, aceitou as 
propostas das atividades, apresenta pouquíssima comunicação verbal, contudo 
possui boa compreensão, é bastante participativo. Trabalhamos os sentimentos e as 
emoções com as expressões impressas. Na sequência brincamos de jenga, montou e 
ajudou a montar, aceitando a interação, mantendo o foco na atividade, Ao final 
organizou os materiais e ajudou a guardá-los. 

12/06/2020 Feriado emendado. 

19/06/2020 
Enviado orientação sobre o uso da máscara e solicitado vídeo de atividades em casa. 
– Acompanhamento online. 

26/06/2020 

Atendimento presencial: Junior é pouco comunicativo. Aceitou a proposta da 
atividade sem resistência. Fizemos o bingo das emoções, apresenta boa 
compreensão e mantém o foco. Trabalhamos a expressão de sentimentos. É 
bastante organizado e ajudou a recolher os materiais ao finalizar o atendimento. 

Objetivo Em avaliação e processo de vínculo terapêutico. 
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Relatório Mensal 

 
Usuário (a): Álvaro Felipe de Paula Silva  
Data Nascimento: 21/08/2014   
Mês: Junho/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

04/06 Realizado atendimento on-line a fim de passar orientações para a 
família sobre o uso da máscara. 

11/06 Não houve atendimento, feriado. 

18/06 Realizado atendimento on-line a fim de passar orientações para a 
família sobre o uso da máscara. 

25/06 Usuário compareceu ao atendimento realizado jogo Combate a fim de 
estabelecer vínculo com o usuário. Álvaro foi participativo, interagiu 
com a terapeuta e conseguiu seguir as regras do jogo. 

Objetivo 

Terapêutico 
Em processo de avaliação e criação de vínculo terapêutico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

496 / 705



 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

2 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário (a): Amora Cecília Veit da Silva 
Data Nascimento: 02/12/2016 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

02/06 Enviada atividade de bolo de caneca para usuária realizar em casa com o 
auxílio da família a fim de trabalhar questões alimentares.  
Família não enviou retorno da atividade.- Acompanhamento online. 

09/06 Realizado atendimento on-line a fim de passar orientações para a 
família sobre o uso da máscara. 

16/06 Enviada atividade de pareamento de alimentos para usuária realizar em 
casa com o auxílio da família a fim de trabalhar questões alimentares. 
Aguardando retorno da atividade. - Acompanhamento online. 

23/06 Realizado atendimento on-line a fim de passar orientações para a 
família sobre o uso da máscara. 

30/06 Enviada atividade de criação de animais, paisagens com frutas e 
alimentos a fim de trabalhar questões alimentares. 
Aguardando retorno da atividade. - Acompanhamento online. 

Objetivo 

Terapêutico 
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: Junho/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

02/06 Realizado atendimento on-line a fim de passar orientações para a 
família sobre o uso da máscara. 

09/06 Realizado atendimento on-line a fim de passar orientações para a 
família sobre o uso da máscara. 

16/06 Realizado atendimento on-line a fim de passar orientações para a 
família sobre o uso da máscara. 

23/06 Realizado atendimento on-line a fim de passar orientações para a 
família sobre o uso da máscara. 

30/06 Usuário compareceu ao atendimento, houve pouca interação com a 
terapeuta e não quis realizar o lanche. 

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: Junho/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

02/06 Enviada atividade caixa sensorial para ser realizada em casa. 
Família retornou que não está conseguindo realizar a atividade por 
Anthony estar muito desorganizado - Acompanhamento online.  

09/06 Usuário compareceu ao atendimento e fez uso da máscara. Realizando 
atendimento em conjunto com a fonoaudiologia, Anthony conseguiu se 
manter sentado em alguns momentos e realizar as atividades de encaixe 
propostas. 

16/06 Enviada novamente a atividade caixa sensorial para ser realizada em 
casa. - Acompanhamento online. 
Aguardando retorno da família. 

23/06 Usuário não compareceu ao atendimento. 

30/06 Enviada novamente a atividade caixa sensorial para ser realizada em 
casa. - Acompanhamento online. 
Aguardando retorno da família. 

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: Junho/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

02/06 Realizado atendimento on-line a fim de passar orientações para a 
família sobre o uso da máscara. 

09/06 Usuário não compareceu ao atendimento. Realizado atendimento on-
line a fim de passar orientações para a família sobre o uso da máscara. 

16/06 Realizado atendimento on-line a fim de passar orientações para a 
família sobre o uso da máscara. 

23/06 Usuário compareceu ao atendimento, fez uso correto da máscara, 
conseguiu interagir com a terapeuta e aceitou a proposta de porco 
comilão. 

30/06 Realizado atendimento on-line a fim de passar orientações para a 
família sobre o uso da máscara. 

Objetivo 

Terapêutico 
Em processo de avaliação e criação de vínculo terapêutico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

500 / 705



 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

6 

Relatório Mensal 

 
Usuário (a): Arádia Mazia Barreiros de Alexandri  
Data Nascimento: 04/03/2015   
Mês: Junho/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

05/06 Realizado atendimento on-line a fim de passar orientações para a 
família sobre o uso da máscara. 

12/06 Realizado atendimento on-line a fim de passar orientações para a 
família sobre o uso da máscara. 

19/06 Usuária compareceu ao atendimento para passar orientações práticas 
do uso da máscara. Arádia teve dificuldades em usar a máscara. 

26/06 Realizado atendimento on-line a fim de passar orientações para a 
família sobre o uso da máscara. 

Objetivo 

Terapêutico 
Em processo de avaliação e criação de vínculo terapêutico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

501 / 705



 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

7 

Relatório Mensal 

 
Usuário (a): Benjamim Tobia da Costa 
Data Nascimento: 01/08/2014 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

01/06 Realizada reunião de equipe. 

08/06 Usuário compareceu ao atendimento fazendo uso correto da máscara. 
Realizado treino de vestuário através de boneco, o usuário aceitou a 
proposta e foi participativo. 

15/06 Enviada a atividade de bolo de caneca para ser realizada em casa a fim 
de realizar treino de alimentação e independência na mesma. 
Família enviou o retorno da atividade. – Acompanhamento online. 

22/06 Usuário compareceu ao atendimento fazendo uso correto da máscara. 
Realizado treino de alimentação através do jogo masterchef, o usuário 
aceitou a proposta e foi participativo. 

29/06 Enviada a atividade dos 5 sentidos para ser realizada em casa a fim de 
associar cada órgão do corpo humano ao sentido correspondente. 
Aguardando retorno da família. – Acompanhamento online. 

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: Junho/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

02/06 Realizado atendimento on-line a fim de passar orientações para a 
família sobre o uso da máscara. 

09/06 Realizado atendimento on-line a fim de passar orientações para a 
família sobre o uso da máscara. 

16/06 Realizado atendimento on-line a fim de passar orientações para a 
família sobre o uso da máscara. 

23/06 Realizado atendimento on-line a fim de passar orientações para a 
família sobre o uso da máscara. 

30/06 Usuário não compareceu ao atendimento. 

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: Junho/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

02/06 Usuário não compareceu ao atendimento. 

09/06 Realizado atendimento on-line a fim de passar orientações para a 
família sobre o uso da máscara. 

16/06 Usuário compareceu ao atendimento e fez uso correto da máscara. 
Proposta a atividade de lego a fim de estimular a interação com a 
terapeuta, Daniel aceitou a proposta e usou o brinquedo com 
funcionalidade. 

23/06 Realizado atendimento on-line a fim de passar orientações para a 
família sobre o uso da máscara. 

30/06 Usuário compareceu ao atendimento e fez uso correto da máscara. 
Proposta a atividade de cabeleireiro a fim de estimular a interação com 
a terapeuta, Daniel aceitou a proposta e realizou a atividade de maneira 
satisfatória.  
Enviada para casa a atividade de esquema corporal. Aguardando retorno 
da família.  

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: Junho/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

05/06 Realizado atendimento on-line a fim de passar orientações para a 
família sobre o uso da máscara. 

12/06 Não houve atendimento, feriado. 

19/06 Realizado atendimento on-line a fim de passar orientações para a 
família sobre o uso da máscara. 

26/06 Usuário compareceu ao atendimento, fez uso correto da máscara e 
realizado o corte de unhas a fim de avaliar o usuário. Daniel aceitou a 
proposta, porém se mostrou muito letárgico na execução da atividade 
necessitando assim de auxilio físico. 

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: Junho/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

02/06 Usuário compareceu ao atendimento com bastante dificuldade em 
permanecer com a máscara. Efraim apresentou resistência em realizar a 
atividade proposta. 

09/06 Realizado atendimento on-line a fim de passar orientações para a 
família sobre o uso da máscara. 

16/06 Usuário não compareceu ao atendimento. 

23/06 Realizado atendimento on-line a fim de passar orientações para a 
família sobre o uso da máscara. 

30/06 Usuário não compareceu ao atendimento. 

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: Junho/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

05/06  Usuário compareceu ao atendimento fazendo uso da máscara. Proposta 
a atividade de porquinho comilão a fim de estimular a interação. Elieser 
estava muito inquieto, não conseguiu realizar a atividade. 

12/06 Não houve atendimento, feriado. 

19/06 Realizado atendimento on-line a fim de passar orientações para a 
família sobre o uso da máscara. 

26/06 Usuário compareceu ao atendimento, teve muita dificuldade em usar a 
máscara. Proposta a atividade de porquinho comilão a fim de trabalhar 
a interação, mas Eliezer recusou a atividade. 

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: Junho/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

02/06 Usuário não compareceu ao atendimento.  

09/06 Realizado atendimento on-line a fim de passar orientações para a 
família sobre o uso da máscara. 

16/06 Usuário compareceu ao atendimento fazendo uso correto da máscara, 
proposta a atividade de carrinhos a fim de estimular o vinculo 
terapêutico. O usuário teve pouca adesão à atividade. 

23/06 Realizado atendimento on-line a fim de passar orientações para a 
família sobre o uso da máscara. 

30/06 Usuário compareceu ao atendimento fazendo uso correto da máscara, 
proposta a atividade de porquinho comilão a fim de estimular o vinculo 
terapêutico. O usuário aceitou a atividade e teve boa interação com a 
terapeuta. 
Enviada para casa a atividade de colorir carrinho no intuito de trabalhar 
o desenvolvimento da percepção, aprendizado de cores e motricidade 
fina.  
Aguardando a família dar o retorno da atividade. 

Objetivo 

Terapêutico 
Em processo de avaliação e criação de vínculo terapêutico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

508 / 705



 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

14 

 
 

Relatório Mensal 

 
Usuário (a): Enzo Gabriel da Silva Sena 
Data Nascimento: 31/08/2016 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

01/06 Realizada reunião de equipe. 

08/06 Realizado atendimento on-line a fim de perceber questões de 
desenvolvimento infantil. 

15/06 Realizado atendimento on-line a fim de perceber questões de 
desenvolvimento infantil. 

22/06 Realizado atendimento on-line a fim de perceber questões de 
desenvolvimento infantil. 

29/06 Realizado atendimento on-line a fim de perceber questões de 
desenvolvimento infantil. 

Objetivo 

Terapêutico 
Em processo de avaliação e criação de vínculo terapêutico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

509 / 705



 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

15 

Relatório Mensal 

 
Usuário (a): Éric Benjamim Dombroski da Silva 
Data Nascimento: 11/02/2015 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

04/06 Enviada atividade esquema corporal (associar cada parte do corpo em 
seu respectivo lugar) para ser realizada em casa com o auxílio da família 
a fim de conhecer melhor o usuário. 
Família não enviou o retorno. – Acompanhamento online. 

11/06 Não houve atendimento, feriado. 

18/06 Usuário compareceu ao atendimento fazendo uso correto da máscara. 
Proposta a atividade de porquinho comilão a fim de avaliar melhor o 
usuário. Eric Benjamim aceitou a proposta, realizou a atividade 
adequadamente e manteve boa interação com a terapeuta. 

25/06 Enviada para casa a atividade de construção de animal a parti de 
alimentos a fim de avaliar melhor o usuário. 
Aguardando retorno da família. – Acompanhamento online. 

Objetivo 

Terapêutico 
Em processo de avaliação e criação de vínculo terapêutico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

510 / 705



 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

16 

Relatório Mensal 

 
Usuário (a): Fábio Henrique Firmino Molinari 
Data Nascimento: 15/07/2009 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

01/06 Realizada reunião de equipe. 

08/06 Usuário compareceu ao atendimento e fez uso correto da máscara. 
Realizada conversa a fim de estabelecer vínculo terapêutico. 

15/06 Realizado atendimento on-line a fim de passar orientações para a 
família sobre o uso da máscara. 

22/06 Usuário compareceu ao atendimento e fez uso correto da máscara. 
Proposta a atividade de dominó a fim de melhor avaliar Fábio. O usuário 
aceitou a proposta e realizou a atividade adequadamente. 
Enviada a para casa a atividade de esquema corporal (associar as partes 
do corpo as suas respectivas posições). 
Aguardando o retorno da família. 

29/06 Realizado atendimento on-line a fim de passar orientações para a 
família sobre o uso da máscara. 

Objetivo 

Terapêutico 
Em processo de avaliação e criação de vínculo terapêutico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

511 / 705



 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

17 

 
 

Relatório Mensal 

 
Usuário (a): Fernando Gabriel Sprote 
Data Nascimento: 16/02/208 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

05/06 Realizado atendimento on-line a fim de passar orientações para a 
família sobre o uso da máscara. 

12/06 Realizado atendimento on-line a fim de passar orientações para a 
família sobre o uso da máscara. 

19/06 Realizado atendimento on-line a fim de passar orientações para a 
família sobre o uso da máscara. 

26/06 Realizado atendimento on-line a fim de passar orientações para a 
família sobre o uso da máscara. 

Objetivo 

Terapêutico 
Estimulação sensorial. Estimular a autonomia e independência nas 
AVD’s com enfoque em higiene, auto cuidado e alimentação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

512 / 705



 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

18 

 
 

Relatório Mensal 

 
Usuário (a): Gabriel Zanchieta Borges  
Data Nascimento: 11 /12/2008 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

04/06 Usuário compareceu ao atendimento e fez uso correto da máscara. 
Realizada atividade de cubo mágico a fim de conhecer melhor a criança, 
Gabriel aceitou a proposta, realizou adequadamente a atividade e teve 
uma boa interação. 

11/06 Não houve atendimento, feriado. 

18/06 Usuário compareceu ao atendimento e fez uso correto da máscara. 
Realizada atividade de dominó a fim de conhecer melhor a criança, 
Gabriel aceitou a proposta, realizou adequadamente a atividade e teve 
uma boa interação. 

25/06 Realizado atendimento on-line a fim de conhecer melhor o usuário. 

Objetivo 

Terapêutico 
Em processo de avaliação e criação de vínculo terapêutico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

513 / 705



 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

19 

Relatório Mensal 

 
Usuário (a): Gabriel Pereira Andrade 
Data Nascimento: 21/02/2015 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

01/06 Realizada reunião de equipe. 

08/06 Usuário não compareceu ao atendimento. 

15/06 Realizado atendimento on-line a fim de passar orientações para a 
família sobre o uso da máscara. 

22/06 Realizado atendimento on-line a fim de passar orientações para a 
família sobre o uso da máscara. 

29/06 Realizado atendimento on-line a fim de passar orientações para a 
família sobre o uso da máscara. 

Objetivo 

Terapêutico 
Em processo de avaliação e criação de vínculo terapêutico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

514 / 705



 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

20 

Relatório Mensal 

 
Usuário (a): Gabriel Fernandes Prim  
Data Nascimento: 08/05/2016  
Mês: Junho/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

04/06 Realizado atendimento on-line a fim de passar orientações para a 
família sobre o uso da máscara. 

11/06 Não houve atendimento, feriado. 

18/06 Realizado atendimento on-line a fim de passar orientações para a 
família sobre o uso da máscara. 

25/06 Usuário compareceu ao atendimento fazendo uso correto da máscara. 
Proposta a atividade do jogo “malucão” a fim de melhor avaliar o 

usuário, Gabriel aceitou a proposta, mas teve dificuldade em 
compreender as regras do jogo. 

Objetivo 

Terapêutico 
Em processo de avaliação e criação de vínculo terapêutico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

515 / 705



 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

21 

Relatório Mensal 

 
Usuário (a): Guilherme Bonifácio Grisard 
Data Nascimento: 13/05/2006  
Mês: Junho/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

05/06 Usuário compareceu ao atendimento fazendo uso correto da máscara. 
Realizada a atividade de jogo de uno a fim de trabalhar a interação. 
Guilherme aceitou a proposta, porém demonstrou-se muito apático. 

12/06 Não houve atendimento, feriado. 

19/06 Usuário compareceu ao atendimento fazendo uso correto da máscara. 
Realizada a atividade de corte de unhas a fim de avaliar o usuário e 
trabalhar a interação. Guilherme aceitou a proposta, interagiu pouco 
com a terapeuta. 

26/06 Realizado atendimento on-line a fim de passar orientações para a 
família sobre o uso da máscara. 

Objetivo 

Terapêutico 
Em processo de avaliação e criação de vínculo terapêutico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

516 / 705



 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

22 

 
 

Relatório Mensal 

 
Usuário (a): Hector Augusto Pereira Machado 
Data Nascimento: 07/04/2010 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

05/06 Usuário compareceu ao atendimento fazendo uso correto da máscara. 
Realizada a atividade de jogo de uno a fim de trabalhar a interação. 
Hector aceitou a proposta e interagiu com a terapeuta. 

12/06 Não houve atendimento, feriado. 

19/06 Usuário compareceu ao atendimento fazendo uso correto da máscara. 
Realizada a atividade de dominó a fim de avaliar o usuário e trabalhar a 
interação. Hector aceitou a proposta, soube seguir as regras do jogo e 
demonstrou boa interação. 

26/06 Realizado atendimento on-line a fim de passar orientações para a 
família sobre o uso da máscara. 

Objetivo 

Terapêutico 
Em processo de avaliação e criação de vínculo terapêutico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

517 / 705



 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

23 

 

Relatório Mensal 

 
Usuário (a): Henrique Brillinger 
Data Nascimento: 22/09/2016 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

02/06 Realizado atendimento on-line a fim de passar orientações para a 
família sobre o uso da máscara. 

09/06 Usuário compareceu ao atendimento choroso, primeiramente não 
queria acompanhar a terapeuta. Foi se acalmando no decorrer do 
tempo.  

16/06 Realizado atendimento on-line a fim de passar orientações para a 
família sobre o uso da máscara. 

23/06 Usuário compareceu ao atendimento choroso, teve muita dificuldade 
em permanecer com a máscara. 

30/06 Realizado atendimento on-line a fim de passar orientações para a 
família sobre o uso da máscara. 

Objetivo 

Terapêutico 
Em processo de avaliação e criação de vínculo terapêutico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

518 / 705



 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

24 

 
 

Relatório Mensal 

 
Usuário (a): Isabella Couto 
Data Nascimento: 16/01/2008 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

01/06 Realizada reunião de equipe. 

08/06 Enviada a atividade do bolo de caneca para ser realizada em casa a fim 
de estimular a independência na alimentação e maior mobilidade dos 
MMSS. – Acompanhamento online. 

15/06 Usuária compareceu ao atendimento fazendo uso correto da máscara. 
Realizado o lanche em atendimento, Isabella realizou adequadamente, 
necessitando de pouco auxilio. Enviada para casa atividade vestuário a 
família deu retorno. 

22/06 Enviada a atividade de recorte de boneca e vestuário da mesma para ser 
realizada em casa a fim de estimular a mobilidade dos MMSS e também 
a independência no vestuário. – Acompanhamento online. 
A família enviou imagens com Isabella realizando a atividade proposta. 

29/06 Usuária compareceu ao atendimento fazendo uso correto da máscara. 
Realizado o lanche em atendimento, Isabella realizou adequadamente, 
necessitando de pouco auxilio.  
Enviada para casa a atividade de sombra dos alimentos a fim de 
proporcionar o desenvolvimento da percepção, associação e 
motricidade fina. 
Aguardando o retorno da família. 

Objetivo 

Terapêutico 
Trabalhar as AVD’s com enfoque na higiene, estimulação motora dos 

MMSS e maior independência no vestuário e alimentação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

519 / 705



 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

25 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário (a): Jean Fernando de Oliveira Junior 
Data Nascimento: 27/05/2013 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

05/06 Usuário compareceu ao atendimento, não conseguiu permanecer 
fazendo uso da máscara. 

12/06 Não houve atendimento, feriado. 

19/06 Realizado atendimento on-line a fim de passar orientações para a 
família sobre o uso da máscara. 

26/06 Realizado atendimento on-line a fim de passar orientações para a 
família sobre o uso da máscara. 

Objetivo 

Terapêutico 
Em processo de avaliação e criação de vínculo terapêutico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

520 / 705



 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

26 

Relatório Mensal 

 
Usuário (a): Joyce Manuela Pereira dos Santos 
Data Nascimento: 23/01/2008 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

04/06 Usuária compareceu ao atendimento fazendo uso correto da máscara. 
Realizada a atividade de corte de unhas, Joyce aceitou a proposta e foi 
participativo. 

11/06 Enviada atividade de bolo de caneca para ser realizada em casa com o 
auxílio da família a fim de ser realizado treino de alimentação. – 
Acompanhamento online. 

18/06 Usuária compareceu ao atendimento e fez uso correto da máscara. 
Proposta a atividade de corte de unhas, Joyce aceitou a proposta e 
realizou com auxilio. 
Enviada para casa a atividade de vestuário com recortes, aguardando 
retorno da família. 

25/06 Enviada para casa a atividade de vestuário com recortes a fim de 
estimular a autonomia e independência. – Acompanhamento online. 
Aguardando o retorno da família. 

Objetivo 

Terapêutico 
Desenvolver a autonomia e independência nas AVD’s. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

521 / 705



 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

27 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário (a): Kalleb Junckers Pezzi  
Data Nascimento: 1 /02/2015 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

04/06 Enviada atividade para ser realizada em casa com o auxílio da família a 
fim de conhecer melhor o usuário. – Acompanhamento online. 

11/06 Não houve atendimento, feriado. 

18/06 Enviada atividade para ser realizada em casa com o auxílio da família a 
fim de conhecer melhor o usuário. – Acompanhamento online. 

25/06 Enviada atividade para ser realizada em casa com o auxílio da família a 
fim de conhecer melhor o usuário. – Acompanhamento online. 

Objetivo 

Terapêutico 
Em processo de avaliação e criação de vínculo terapêutico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

522 / 705



 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

28 

Relatório Mensal 

 
Usuário (a): Lauro Marcos Pipper Junior  
Data Nascimento: 06/11/2009  
Mês: Junho/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

04/06 Realizado atendimento on-line a fim de passar orientações para a 
família sobre o uso da máscara. 

11/06 Não houve atendimento, feriado. 

18/06 Realizado atendimento on-line a fim de passar orientações para a 
família sobre o uso da máscara. 

25/06 Usuário compareceu ao atendimento fazendo uso correto da máscara. 
Proposta a atividade do jogo “combate” a fim de melhor avaliar o 

usuário. Lauro aceitou a proposta, soube seguir as regras do jogo e 
mostrou boa interação com a terapeuta. 

Objetivo 

Terapêutico 
Em processo de avaliação e criação de vínculo terapêutico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

523 / 705



 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

29 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário (a): Lino Carlos Franzói Junior 
Data Nascimento: 27/03/1990 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

05/06  Usuário compareceu ao atendimento fazendo uso da máscara. Proposta 
a atividade de sistema monetário. Lino aceitou a proposta e conseguiu 
realizar a atividade. 

12/06 Não houve atendimento, feriado. 

19/06 Enviada a atividade de cédula das notas de reais para ser realizada em 
casa a fim de trabalhar questões de atividades instrumentais de vida 
diária. – Acompanhamento online. 
A família enviou o retorno do usuário realizando a atividade. 

26/06 Usuário compareceu ao atendimento fazendo o uso correto da máscara. 
Realizada a atividade “aprendendo a comprar”, Lino aceitou a proposta 

e conseguiu seguir as regras do jogo. 

Objetivo 

Terapêutico 
Estimular a autonomia e independência nas AIVD’s. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

524 / 705



 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

30 

 
 

Relatório Mensal 

 
Usuário: Lorenzo Stein 
Data Nascimento: 05/06/2012 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

01/06 Realizada reunião de equipe. 

08/06 Enviada atividade do bolo de caneca para ser realizada em casa com os 
pais. A fim de trabalhar questões relacionadas à alimentação. – 
Acompanhamento online. 

15/06 Usuário não compareceu ao atendimento.  

22/06 Enviada atividade de recortar e vestir o boneco para ser realizada em 
casa com os pais. A fim de trabalhar questões relacionadas ao vestuário. 
Aguardando a família enviar o retorno. – Acompanhamento online. 

29/06 Usuário não compareceu ao atendimento. 

Objetivo 

Terapêutico 
Estimular a autonomia e independência nas AVD’s com enfoque em 

higiene, auto cuidado, vestuário e uso funcional do banheiro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

525 / 705



 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

31 

 

Relatório Mensal 

 
Usuário (a): Lucas Norberto Campos 
Data Nascimento: 04/09/1998 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

05/06  Usuário compareceu ao atendimento fazendo uso da máscara. Proposta 
a atividade de dominó a fim de estimular a interação. Lucas aceitou a 
proposta e conseguiu realizar a atividade. 

12/06 Não houve atendimento, feriado. 

19/06 Enviada a atividade de bolo de caneca para ser realizada em casa a fim 
de trabalhar e avaliar questões de atividades de vida diária. – 
Acompanhamento online. 
Aguardando o retorno da família. 

26/06 Usuário compareceu ao atendimento e fez uso correto da máscara. 
Realizada a atividade do jogo “malucão” a fim de avaliar o usuário. Lucas 

aceitou a proposta e conseguiu seguir as regras do jogo. 
Enviada novamente a atividade de bolo de caneca, aguardando retorno 
da família. 

Objetivo 

Terapêutico 
Em processo de avaliação e criação de vínculo terapêutico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

526 / 705



 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

32 

Relatório Mensal 

 
Usuário (a): Matheus Sturmer Amandio 
Data Nascimento: 06/05/2015 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

01/06 Realizada reunião de equipe. 

08/06 Usuário não compareceu ao atendimento. 

15/06 Realizado atendimento on-line a fim de passar orientações para a 
família sobre o uso da máscara. 

22/06 Usuário não compareceu ao atendimento. 

29/06 Realizado atendimento on-line a fim de passar orientações para a 
família sobre o uso da máscara. 

Objetivo 

Terapêutico 
Em processo de avaliação e criação de vínculo terapêutico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

527 / 705



 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

33 

Relatório Mensal 

 
Usuário (a): Mathias Becker Niechel 
Data Nascimento: 06/02/2014 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

04/06 Usuário compareceu ao atendimento fazendo uso correto da máscara. 
Realizada a atividade de corte de unhas, Mathias aceitou a proposta e 
foi participativo. 

11/06 Enviada atividade de bolo de caneca para ser realizada em casa com o 
auxílio da família a fim de ser realizado treino de alimentação. – 
Acompanhamento online. 
A família enviou o retorno da atividade. 

18/06 Usuário compareceu ao atendimento fazendo uso correto da máscara. 
Realizada a atividade de porquinho comilão a fim de trabalhar questões 
alimentares, Mathias aceitou a proposta e soube seguir as regras do 
jogo. 

25/06 Enviada atividade sensorial para ser realizada em casa com o objetivo de 
trabalhar questões dos sentidos do corpo humano. – Acompanhamento 
online. 
Aguardando o retorno da família. 

Objetivo 

Terapêutico 
Desenvolver a autonomia e independência nas AVD’s. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
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Relatório Mensal 

 
Usuário (a): Miguel Fernando Ferraz 
Data Nascimento: 01/09/2015 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

05/06 Realizado atendimento on-line a fim de passar orientações para a 
família sobre o uso da máscara. 

12/06 Não houve atendimento, feriado. 

19/06 Realizado atendimento on-line a fim de passar orientações para a 
família sobre o uso da máscara. 

26/06 Usuário compareceu ao atendimento fazendo uso correto da máscara. 
Porposta a atividade de dominó a fim de estabelecer vínculo e avaliar o 
usuário. Miguel aceitou a proposta, teve boa interação com a terapeuta 
e soube seguir as regras do jogo. 

Objetivo 

Terapêutico 
Em processo de avaliação e criação de 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 
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Relatório Mensal 

 
Usuário (a): Miguel Franke Machado  
Data Nascimento: 06/04/2012  
Mês: Junho/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

01/06 Realizada reunião de equipe. 

08/06 Usuário compareceu ao atendimento fazendo uso correto da máscara. 
Realizada a atividade de porquinho comilão a fim de estabelecer 
vínculo, Miguel aceitou a proposta e foi participativo. 

15/06 Realizado atendimento on-line a fim de passar orientações para a 
família sobre o uso da máscara. 

22/06 Usuário compareceu ao atendimento fazendo o uso correto da máscara. 
Realizada a atividade de jogo de dominó a fim de estabelecer vínculo, 
Miguel aceitou a proposta e foi participativo.   

29/06 Realizado atendimento on-line a fim de passar orientações para a 
família sobre o uso da máscara. 

Objetivo 

Terapêutico 
Em processo de avaliação e criação de 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 
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Relatório Mensal 

 
Usuário (a): Miguel dos Santos Alves Nogueira  
Data Nascimento: 05/02/2013 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

04/06 Usuário compareceu ao atendimento e fez uso correto da máscara. 
Realizada atividade de porquinho comilão  a fim de conhecer melhor a 
criança, Migueltou a proposta, realizou adequadamente a atividade e 
teve uma boa interação. 

11/06 Não houve atendimento, feriado. 

18/06 Usuário compareceu ao atendimento e fez uso correto da máscara. 
Realizada atividade de jogo do uno a fim de conhecer melhor a criança, 
Miguel aceitou a proposta, soube seguir as regras do jogo e teve uma 
boa interação. 

25/06 Enviada atividade de preparo de sanduíche para ser realizada em casa 
com o auxílio da família a fim de conhecer melhor o usuário. – 
Acompanhamento online. 
A família enviou vídeo de Miguel realizando a atividade. 

Objetivo 

Terapêutico 
Em processo de avaliação e criação de 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 
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Relatório Mensal 

 
Usuário (a): Noah Sosa Matos 
Data Nascimento: 28/07/2015 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

02/06 Realizado atendimento on-line a fim de passar orientações para a 
família sobre o uso da máscara. 

09/06 Realizado atendimento on-line a fim de passar orientações para a 
família sobre o uso da máscara. 

16/06 Realizado atendimento on-line a fim de passar orientações para a 
família sobre o uso da máscara. 

23/06 Realizado atendimento on-line a fim de passar orientações para a 
família sobre o uso da máscara. 

30/06 Usuário compareceu ao atendimento e fez uso correto da máscara. 
Proposta a atividade de porquinho comilão a fim de avaliar melhor o 
usuário. Noah aceitou a proposta, teve boa interação e soube seguir as 
regras do jogo. 

Objetivo 

Terapêutico 
Em processo de avaliação e criação de 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 
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Relatório Mensal 

 
Usuário (a): Paulo Henrique Borges do Amaral 
Data Nascimento: 15/01/2012 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

02/06 Realizado atendimento on-line a fim de passar orientações para a 
família sobre o uso da máscara. 

09/06 Usuário não compareceu ao atendimento. 

16/06 Enviada atividade para ser realizada em casa com o auxílio da família. – 
Acompanhamento online. 

23/06 Usuário não compareceu ao atendimento. 

30/06 Realizado atendimento on-line a fim de passar orientações para a 
família sobre o uso da máscara. 

Objetivo 

Terapêutico 
Em processo de avaliação e criação de 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 
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Relatório Mensal 

 
Usuário (a): Soraya Coatti Amarante da Rosa 
Data Nascimento: 11/04/2011 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

01/06 Realizada reunião de equipe. 

08/06 Realizado atendimento on-line a fim de passar orientações para a 
família sobre o uso da máscara. 

15/06 Realizado atendimento on-line a fim de passar orientações para a 
família sobre o uso da máscara. 

22/06 Realizado atendimento on-line a fim de passar orientações para a 
família sobre o uso da máscara. 

29/06 Realizado atendimento on-line a fim de passar orientações para a 
família sobre o uso da máscara. 

Objetivo 

Terapêutico 
Em processo de avaliação e criação de 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 
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Relatório Mensal 

 
Usuário (a): Thiago de Castro Moreira Silveira 
Data Nascimento: 27/08/2012 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

04/06 Realizado atendimento junto com a psicopedagoga Deise onde Thiago 
se mostrou um pouco agitado. Proposta a atividade de “serra, serra, 
lenhador” a fim de trabalhar questões  de trabalhar sentado. 

11/06 Enviada atividade de caixa sensorial para ser realizada em casa com o 
objetivo de trabalhar questões dos sentidos do corpo humano. – 
Acompanhamento online. 
A família enviou o retorno da atividade por vídeo e fotos. 

18/06 Usuário compareceu ao atendimento fazendo uso da máscara. Realizado 
o treino de alimentação, Thiago teve dificuldade em permanecer 
sentado à mesa e precisou de auxilio para se alimentar. 

25/06 Enviada atividade sensorial para ser realizada em casa com o objetivo de 
trabalhar questões dos sentidos do corpo humano. – Acompanhamento 
online. 
Aguardando o retorno da família. 

Objetivo 

Terapêutico 
Em processo de reavaliação.  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
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Relatório Mensal 

 
Usuário (a): Vinicius Rodrigues Motta 
Data Nascimento: 27/08/2004 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

05/06  Enviada atividade de bolo de caneca para ser realizada em casa a fim de 
trabalhar a autonomia na alimentação. – Acompanhamento online. 
A família enviou vídeo com Vinicius realizando a atividade. 

12/06 Não houve atendimento, feriado. 

19/06 Realizado atendimento on-line a fim de passar orientações para a 
família sobre o uso da máscara. 

26/06 Realizado atendimento on-line a fim de passar orientações para a 
família sobre o uso da máscara. 

Objetivo 

Terapêutico 
Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
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Relatório Mensal 

 
Usuário: William David Domingues Sanabria 
Data Nascimento: 26/07/2013 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

01/06 Realizada reunião de equipe. 

08/06 Enviada atividade do bolo de caneca para ser realizada em casa com os 
pais. A fim de trabalhar questões relacionadas à alimentação. – 
Acompanhamento online. 
Aguardando o retorno da família. 

15/06 Usuário compareceu ao atendimento usando a máscara 
adequadamente. Foi realizado o jogo do porquinho comilão a fim de 
trabalhar questões de alimentação, William realizou a atividade e teve 
boa interação. 

22/06 Enviada atividade de recortar e vestir o boneco para ser realizada em 
casa com os pais. A fim de trabalhar questões relacionadas ao vestuário. 
Aguardando o retorno da família. – Acompanhamento online. 

29/06 Usuário compareceu ao atendimento fazendo uso correto da máscara. 
Proposta a atividade de “malucão” a fim de trabalhar questões de 
higiene, William aceitou a proposta e soube seguir as regras do jogo. 

Objetivo 

Terapêutico 
Estimular a autonomia e independência nas AVD’s com enfoque em 
higiene, auto cuidado, vestuário e alimentação. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
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Relatório Mensal 

 
Usuário: Yan Frujuelle Ambra Vieira 
Data Nascimento: 17/06/2013 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

01/06 Realizada reunião de equipe. 

08/06 Enviada atividade do bolo de caneca para ser realizada em casa com os 
pais. A fim de trabalhar questões relacionadas à alimentação. – 
Acompanhamento online. 
Aguardando retorno da família. 

15/06 Usuário não compareceu ao atendimento.  

22/06 Enviada atividade de recortar e vestir o boneco para ser realizada em 
casa com os pais. A fim de trabalhar questões relacionadas ao vestuário. 
Aguardando retorno da família. – Acompanhamento online. 

29/06 Usuário não compareceu ao atendimento. 

Objetivo 

Terapêutico 
Estimular a autonomia e independência nas AVD’s com enfoque em 
higiene, auto cuidado, vestuário e alimentação. 
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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: Edie Lourenço Carvalho 
Data Nascimento: 20/02/2009 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago Guedes Pires 

 

Data  

01/06/2020 Avaliação Terapêutica.  

08/06/2020 Envio de atividades para casa. – Acompanhamento online. 

15/06/2020 Atividade física de baixo impacto com objetivo de iniciar um programa de 
atividade física individualizada. 
Materiais: Cones, Bolas, arcos e materiais diversos. 
Circuito e atividades com bola. 
Objetivo de melhorar a coordenação motora e a socialização. 

22/06/2020 Envio de atividades para casa. – Acompanhamento online. 
Desenvolver o hábito de caminhar 2x por semana. 
Utilizar escadas para fazer um percurso de 3x 30 segundos por semana. 
Atividade realizada. 

29/06/2020 Atividades em sala: Jogto da memória. 
Aquecimento e alongamento, treino de passes e finalizações com bola 
Objetivo aumento da concentração e melhora de aspectos cognitivos. 

Objetivos Desenvolver aptidões físicas primarias. 
Melhora na concentração e auto estima. 
Desenvolver coordenação a habilidades motoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

539 / 705



 

_______________________________________ 
Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Lorenzo Stein 
Data Nascimento: 05/06/2011 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Educador Físico -Thiago Guedes Pires 

 
 

Data   

01/06/2020 Avaliação Terapêutica. 

08/06/2020 Atividades enviadas para serem executadas em casa. – Acompanhamento online. 

15/06/2020 Período de avaliação. 

22/06/2020 Atividades enviadas para serem executadas em casa. – Acompanhamento online. 
Mini circuito de obstáculos e equilíbrio. 
Sem resposta. 

29/06/2020 Não compareceu ao atendimento. 

Objetivo Estimulo cognitivo. 
Desenvolvimento motor geral. 
Melhora na relação interpessoal. 
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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: William  David Sanabria 
Nascimento: 26/07/2014 
Mês: Junho/2020 

 Educação Física- Thiago Guedes Pires 

 

 

Data  

01/06/2020 Avaliação terapêutica. – Acompanhamento online. 

08/06/2020 Envio de atividades pela internet. – Acompanhamento online. 

15/06/2020 Não compareceu  

22/06/2020 Envio de atividades pela internet. – Acompanhamento online. 
Circuito de exercício e equilíbrio. 
Sem resposta. 

29/06/2020 Atividade em sala, com jogos de peças e memória. 
Passes com as mãos com uso de diversas bolas. 

Objetivo Coordenação motora. 
Socialização e interação. 
Desenvolvimento psicomotor. 
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_______________________________________ 
Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

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

Atividade mensal   

Usuário: Benjamim Tobias Da Costa 
Nascimento: 01/08/2014 
Mês: Junho/2020 

 Educação Física- Thiago Guedes Pires 

 

 

Data  

01/06/2020 Avaliação Terapêutica. 

08/06/2020 Primeiras impressões e atividades básicas com uso de materiais diversos.  

15/06/2020 Envio de atividades para casa. – Acompanhamento online. 
Circuito de atividades e equilíbrio. 
Sem resposta. 

22/06/2020 Atividade física com utilização de circuito. 
Troca de passes com as mãos e pés. (bolas) 
Atividade de mini boliche com uso de cones. 

29/06/2020 Atividades enviadas para casa. – Acompanhamento online. 

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: Junho/2020 

 Educação Física- Thiago Guedes Pires 

 

 

Data  

01/06/2020 Avaliação terapêutica. 

08/06/2020 Envio de atividades pela internet. – Acompanhamento online. 

15/06/2020 Utilização de circuito e bolas. 
Jogos pré-esportivos  

22/06/2020 Envio de atividades impressas. – Acompanhamento online. 
Circuito de atividades e equilíbrio. 
Sem respostas. 

29/06/2020 Atividades em sala. 
Jogos de tabuleiro e memória. 

Objetivos Socialização e interação. 
Desenvolvimento motor primário. 
Lateralidade e noção espacial. 
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_______________________________________ 
Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

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

Atividade mensal   

Usuário: Matheus Sturmer Amandio 
Nascimento: 06/01/2015 
Mês: Junho/2020 

 Educação Física- Thiago Guedes Pires 

 

 

Data  

01/06/2020 Avaliação terapêutica. 

08/06/2020 Avaliação terapêutica. 
Aquecimento e Alongamento. 
Jogos de tabuleiros 

15/06/2020 Envio de atividades para casa. – Acompanhamento online. 
Circuito de atividades e equilíbrio. 
Sem resposta.  

22/06/2020 Circuito de atividades. 
Alongamento e aquecimento. 
Jogos recreacionais e fundamento desportivo. 

29/06/2020 Atividades impressas enviadas para casa com prazo. – Acompanhamento online. 
Mini jogos com atividades. 

Objetivos Socialização e interação. 
Desenvolvimento motor geral. 
Lateralidade e noção espacial. 
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_______________________________________ 
Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Davi Costa Rocha 
Data Nascimento: 23/06/2015 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Educador Físico -Thiago Guedes Pires 

 

Data  

01/06/2020 Avaliação terapêutica.  

08/06/2020 Não compareceu. 

15/06/2020 Envio de atividades para casa. – Acompanhamento online. 
Circuito de atividades. 
Jogos recreacionais e pré-desportivos. 
Sem resposta. 

22/06/2020 Alongamento e aquecimento. 
Circuito de atividades. 

29/06/2020 Envio de atividades impressas com prazo. – Acompanhamento online. 

Objetivos Socialização e interação. 
Desenvolvimento motor geral. 
Atenção e noção espacial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

545 / 705



 

_______________________________________ 
Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Gabriel Silva De Souza 
Data: 06/06/2011 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Educador Físico -Thiago Guedes Pires 

 

Data  

01/06/2020 Avaliação terapêutica. 

08/06/2020 Envio de atividades via internet. – Acompanhamento online. 

15/06/2020 Alongamento e aquecimento. 
Jogos de tabuleiro e interação social. 

22/06/2020 Envio de atividades impressas. – Acompanhamento online. 
Circuito de atividades e equilíbrio. 
Sem resposta. 

29/06/2020 Alongamento e aquecimento. 
Circuito de atividades. 
Atividades pré-desportivas. 

Objetivos Interação e socialização. 
Desenvolvimento motor geral. 
Lateralidade e noção espacial. 
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_______________________________________ 
Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

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

Atividade mensal  

Usuário: Enzo Gabriel Da Silva Sena 
Nascimento: 31/08/2016 
Mês: Junho/2020 

 Educação Física- Thiago Pires 

 

 

Data  

01/06/2020 Avaliação terapêutica. 

08/06/2020 Envio de atividades via internet. – Acompanhamento online. 

15/06/2020 Alongamento e aquecimento. 
Jogos de tabuleiro e interação social. 

22/06/2020 Envio de atividades impressas com prazo. – Acompanhamento online. 
Circuito de atividades e equilibrio. 
Sem resposta. 

29/06/2020 Alongamento e aquecimento. 
Circuito de atividades. 
Atividades pré-desportivas. 

Objetivos Interação e socialização. 
Desenvolvimento motor geral. 
Lateralidade e noção espacial. 
Lateralidade e noção espacial. 
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_______________________________________ 
Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 

Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Atividade mensal  

Usuário: Isabella Couto 
Nascimento: 16/01/2008 
Mês: Junho/2020 

 Educação Física- Thiago Pires 

 

 

Data  

01/06/2020 Avaliação terapêutica. 

08/06/2020 Envio de atividades via internet. – Acompanhamento online. 

15/06/2020 Alongamento e aquecimento. 
Jogos de tabuleiro e interação social. 

22/06/2020 Envio de atividades impressas com prazo. – Acompanhamento online. 
Circuito de atividades e equilíbrio. 
Função táctil. 
Sem resposta. 

29/06/2020 Alongamento e aquecimento. 
Circuito de atividades. 
Atividades pré-desportivas. 

Objetivos Interação e socialização. 
Desenvolvimento motor geral. 
Lateralidade e noção espacial. 
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_______________________________________ 
Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

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

Atividade mensal  

Usuário: Soraya Coati Amarante Da Rosa 
Nascimento: 11/04/2011 
Mês: Junho/2020 

 Educação Física- Thiago Guedes Pires 

 

 

Data  

01/06/2020 Avaliação terapêutica. 

08/06/2020 Envio de atividades via internet. – Acompanhamento online. 

15/06/2020 Atendimentos on-line. 
Jogos de tabuleiro e interação social. 

22/06/2020 Envio de atividades impressas com prazo. – Acompanhamento online. 
Circuito de atividades e equilíbrio. 
Sem resposta. 

29/06/2020 Atendimentos on-line. 

Objetivo Interação e socialização. 
Desenvolvimento motor geral. 
Lateralidade e noção espacial. 
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_______________________________________ 
Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Paulo Alfredo Watanuki Vasconcellos  
Data Nascimento: 24/01/2009 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Educador Físico -Thiago Guedes Pires 

 

Data  

01/06/2020 Avaliação terapêutica. 

08/06/2020 Envio de atividades via internet. – Acompanhamento online. 

15/06/2020 Alongamento e aquecimento. 
Jogos de tabuleiro e interação social. 

22/06/2020 Envio de atividades impressas com prazo. – Acompanhamento online. 
Circuito de exercícios e equilíbrio. 
Exercícios realizados. 

29/06/2020 Alongamento e aquecimento. 
Circuito de atividades. 
Atividades pré-desportivas. 

Objetivos 
 

Interação e socialização. 
Desenvolvimento motor geral. 
Lateralidade e noção espacial. 
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_______________________________________ 
Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: João Gabriel Ribeiro Ferreira 
Data Nascimento:  05/05/2011 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago Guedes Pires 

 

Data  

02/06/2020 Avaliação terapêutica. 

09/06/2020 Envio de atividades via internet. – Acompanhamento online. 

16/06/2020 Alongamento e aquecimento. 
Jogos de tabuleiro e interação social. 

23/06/2020 Envio de atividades impressas com prazo. – Acompanhamento online. 
Circuito de atividades e equilíbrio 
Atividades realizadas. 

30/06/2020 Alongamento e aquecimento. 
Circuito de atividades. 
Atividades pré-desportivas. 

Objetivo Interação e socialização. 
Desenvolvimento motor geral. 
Lateralidade e noção espacial. 
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_______________________________________ 
Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Andriel Henrique Cremonti Nantes Rodrigues 
Data Nascimento: 08/05/2017 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago Guedes Pires 

 

Data  

02/06/2020 Avaliação terapêutica. 

09/06/2020 Envio de atividades via internet. – Acompanhamento online. 

16/06/2020 Não compareceu aos atendimentos. 

23/06/2020 Envio de atividades impressas com prazo. – Acompanhamento online. 
Circuito de atividades e equilíbrio. 
Sem resposta. 

30/06/2020 Alongamento e aquecimento. 
Circuito de atividades. 
Atividades pré-desportivas. 

Objetivos Interação e socialização. 
Desenvolvimento motor geral. 
Lateralidade e noção espacial. 
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_______________________________________ 
Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Sofia Taborda Do Amaral 
Data Nascimento:  22/10/2009 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Educador Físico -Thiago Guedes Pires 

 

Data  

02/06/2020 Avaliação terapêutica. 

09/06/2020 Envio de atividades via internet. – Acompanhamento online. 

16/06/2020 Atendimentos on-line. 

23/06/2020 Envio de atividades impressas com prazo. – Acompanhamento online. 
Circuito de atividades e equilíbrio. 
Sem resposta. 

30/06/2020 Atendimentos on line. 

Objetivo Desenvolvimento motor geral. 
Interação pessoal. 
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_______________________________________ 
Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Bernardo Ray Portnoi 
Data Nascimento:  06/05/2007 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Educador Físico -Thiago Guedes Pires 

 

Data  

02/06/2020 Avaliação terapêutica. 

09/06/2020 Envio de atividades via internet. – Acompanhamento online. 
Executada. 

16/06/2020 Alongamento e aquecimento. 
Jogos de tabuleiro e interação social. 

23/06/2020 Envio de atividades impressas com prazo. – Acompanhamento online. 
Caminhada e exercícios direcionados. 
Exercícios realizados 

30/06/2020 Alongamento e aquecimento. 
Circuito de atividades. 
Atividades pré-desportivas. 

Objetivo Interação e socialização. 
Desenvolvimento motor geral. 
Lateralidade e noção espacial. 
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_______________________________________ 
Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Amora Cecília Veit Da Silva 
Data Nascimento:  02/12/2016 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago Guedes Pires 

 

Data  

02/06/2020 Avaliação terapêutica. 

09/06/2020 Envio de atividades via internet. – Acompanhamento online. 

16/06/2020 Atendimento on line. 

23/06/2020 Envio de atividades impressas com prazo. – Acompanhamento online. 
Circuito de atividades e equilíbrio. 
Sem resposta. 

30/06/2020 Atendimento on line. 

Objetivo 
 

Interação e socialização. 
Atenção e concentração. 
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_______________________________________ 
Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Emanuel Gonçalves Buzzo 
Data Nascimento:  03/02/2012 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago Guedes Pires 

 

Data  

02/06/2020 Avaliação terapêutica. 

09/06/2020 Envio de atividades via internet. – Acompanhamento online. 

16/06/2020 Alongamento e aquecimento. 
Jogos de tabuleiro e interação social. 

23/06/2020 Envio de atividades impressas com prazo. – Acompanhamento online. 
Circuito de atividades e equilíbrio. 
Sem resposta. 

30/06/2020 Alongamento e aquecimento. 
Circuito de atividades. 
Atividades pré-desportivas. 

Objetivo Interação e socialização. 
Desenvolvimento motor geral. 
Lateralidade e noção espacial. 
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_______________________________________ 
Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Henrique Brillinger 
Data Nascimento: 22/09/2016 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

Data  

02/06/2020 Avaliação terapêutica. 

09/06/2020 Envio de atividades via internet. – Acompanhamento online. 

16/06/2020 Alongamento e aquecimento. 
Jogos de tabuleiro e interação social. 

23/06/2020 Envio de atividades impressas com prazo. – Acompanhamento online. 
Circuito de atividades e equilíbrio. 
Sem resposta. 

30/06/2020 Alongamento e aquecimento. 
Circuito de atividades. 
Atividades pré-desportivas. 

Objetivo Interação e socialização. 
Desenvolvimento motor geral. 
Lateralidade e noção espacial. 
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_______________________________________ 
Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Noah Sosa Matos 
Data Nascimento:  28/07/2015 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago Guedes Pires 

 

Data  

02/06/2020 Avaliação terapêutica. 

09/06/2020 Envio de atividades via internet. – Acompanhamento online. 

16/06/2020 Alongamento e aquecimento. 
Jogos de tabuleiro e interação social. 

23/06/2020 Envio de atividades impressas com prazo. – Acompanhamento online. 
Circuito de atividades e equilíbrio. 
Sem resposta. 

30/06/2020 Alongamento e aquecimento. 
Circuito de atividades. 
Atividades pré-desportivas. 

Objetivo Interação e socialização. 
Desenvolvimento motor geral. 
Lateralidade e noção espacial. 
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_______________________________________ 
Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Antônio Miguel Leal França De Paula 
Data Nascimento:  28/06/2017 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago Guedes Pires 

 

Data  

02/06/2020 Avaliação terapêutica. 

09/06/2020 Envio de atividades via internet. – Acompanhamento online. 

16/06/2020 Alongamento e aquecimento. 
Jogos de tabuleiro e interação social. 

23/06/2020 Envio de atividades impressas com prazo. – Acompanhamento online. 
Circuito de atividades e circuito. 
Sem resposta. 

30/06/2020 Alongamento e aquecimento. 
Circuito de atividades. 
Atividades pré-desportivas. 

Objetivo Interação e socialização. 
Desenvolvimento motor geral. 
Lateralidade e noção espacial. 
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_______________________________________ 
Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Lucas Eduardo Vargas Dornelles 
Data Nascimento:  04/05/2015 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago Guedes Pires 

 

 

Data  

02/06/2020 Avaliação terapêutica. 

09/06/2020 Envio de atividades via internet. – Acompanhamento online. 

16/06/2020 Alongamento e aquecimento. 
Jogos de tabuleiro e interação social. 

23/06/2020 Envio de atividades impressas com prazo. – Acompanhamento online. 
Circuito de atividades e equilíbrio. 
Sem resposta. 

30/06/2020 Alongamento e aquecimento. 
Circuito de atividades. 
Atividades pré-desportivas. 

Objetivo Interação e socialização. 
Desenvolvimento motor geral. 
Lateralidade e noção espacial. 
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_______________________________________ 
Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Daniel De Sena Nunes 
Data Nascimento:  12/07/2015 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

Data  

02/06/2020 Avaliação terapêutica. 

09/06/2020 Envio de atividades via internet. – Acompanhamento online. 

16/06/2020 Alongamento e aquecimento. 
Jogos de tabuleiro e interação social. 

23/06/2020 Envio de atividades impressas com prazo. – Acompanhamento online. 
Circuito de atividades e equilíbrio. 
Sem resposta. 

30/06/2020 Alongamento e aquecimento. 
Circuito de atividades. 
Atividades pré-desportivas. 

Objetivo Interação e socialização. 
Desenvolvimento motor geral. 
Lateralidade e noção espacial. 
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_______________________________________ 
Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Brayan Henrique Dos Santos 
Data Nascimento:  03/02/2017 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

Data  

02/06/2020 Avaliação terapêutica. 

09/06/2020 Envio de atividades via internet. – Acompanhamento online. 

16/06/2020 Alongamento e aquecimento. 
Jogos de tabuleiro e interação social. 

23/06/2020 Envio de atividades impressas com prazo. – Acompanhamento online. 
Circuito de atividades e equilíbrio. 
Sem resposta. 

30/06/2020 Alongamento e aquecimento. 
Circuito de atividades. 
Atividades pré-desportivas. 

Objetivo Interação e socialização. 
Desenvolvimento motor geral. 
Lateralidade e noção espacial. 
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_______________________________________ 
Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Gabriela Kreisch 
Data Nascimento:  28/03/1998 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

Data  

02/06/2020 Avaliação terapêutica. 

09/06/2020 Envio de atividades via internet. – Acompanhamento online. 

16/06/2020 Atendimento on line. 

23/06/2020 Envio de atividades impressas com prazo. – Acompanhamento online. 
Exercícios de equilíbrio. 
Sem resposta. 

30/06/2020 Atendimento online. 

Objetivo Lateralidade e noção espacial. 
Desenvolver movimentos voluntários básicos. 
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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: Efraim Henrique Dos Santos Pereira 
Data Nascimento:  07/06/2014 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

Data  

02/06/2020 Avaliação terapêutica. 

09/06/2020 Envio de atividades via internet. – Acompanhamento online. 

16/06/2020 Alongamento e aquecimento. 
Jogos de tabuleiro e interação social. 

23/06/2020 Envio de atividades impressas com prazo. – Acompanhamento online. 
Circuito de atividades e equilíbrio. 
Sem resposta. 

30/06/2020 Alongamento e aquecimento. 
Circuito de atividades. 
Atividades pré-desportivas. 

Objetivo Interação e socialização. 
Desenvolvimento motor geral. 
Lateralidade e noção espacial. 
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_______________________________________ 
Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Paulo Henrique Klock  Arruda 
Data Nascimento:  30/07/2013 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

 

Data  

02/06/2020 Avaliação terapêutica. 

09/06/2020 Envio de atividades via internet. – Acompanhamento online. 

16/06/2020 Alongamento e aquecimento. 
Jogos de tabuleiro e interação social. 

23/06/2020 Envio de atividades impressas com prazo. – Acompanhamento online. 
Circuito de atividade e equilíbrio. 
Sem resposta. 

30/06/2020 Alongamento e aquecimento. 
Circuito de atividades. 
Atividades pré-desportivas. 

Objetivo Interação e socialização. 
Desenvolvimento motor geral. 
Lateralidade e noção espacial. 
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_______________________________________ 
Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Paciente: Davi Beuting Severo 
Data Nascimento: 03/08/2011 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

Data  

04/06/2020 Avaliação terapêutica. 

11/06/2020 Feriado. 

18/06/2020 Envio de atividades a serem desenvolvidas em casa. – Acompanhamento online. 
Inicio de programa de atividades. 
Exercícios dirigidos. 
Exercícios executados.  

25/06/2020 Alongamento e aquecimento. 
Jogos recreativos e pré-desportivos. 
Circuito de exercícios 

  

Objetivo Interação e socialização. 
Desenvolvimento motor geral. 
Lateralidade e noção espacial. 
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_______________________________________ 
Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Joaquim De Almeida Nunes 
Data Nascimento: 31/12/2014 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

 

Data  

04/06/2020 Avaliação terapêutica. 

11/06/2020 Feriado. 

18/06/2020 Alongamento e relaxamento. 
Jogo recreativo com bolas. 
Circuito de exercícios.  

25/06/2020 Atividades enviadas para casa com prazo. – Acompanhamento online. 
Circuito de atividades e equilíbrio. 
Sem resposta. 

Objetivo Socialização e interação. 
Desenvolvimento motor geral. 
Associação visual motora. 
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_______________________________________ 
Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário:  Thiago De Castro Moreira Da Silva 
Data Nascimento: 27/08/2012 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago 

 

Data  

04/06/2020 Avaliação terapêutica. 
Atividades de relaxamento e atenção. 

11/06/2020 Feriado. 

18/06/2020 Atividades de relaxamento. 
Atividades de ganho de atenção e postura. 
Exercícios específicos de reforço na marcha.  

25/06/2020 Segue acompanhamento online. 

Objetivo Desenvolver uma melhor coordenação motora. 
Melhora na lateralidade e controle dos membros. 
Reforço muscular nos sistemas responsáveis pela marcha e equilibrio. 
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_______________________________________ 
Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Liv Agatha Carvalho 
Data Nascimento:  19/06/2017 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

Data  

04/06/2020 Avaliação terapêutica. 

11/06/2020 Feriado. 

18/06/2020 Tentativa de terapia com o uso da máscara. – Acompanhamento online. 
Apresentou sinais de indisposição e problemas respiratórios. 

25/06/2020 Acompanhamento online.  

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: Thales Miguel Dos Santos Lopes 
Data Nascimento: 18/05/2014  
Mês: Junho/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

Data  

04/06/2020 Avaliação terapêutica. 
  

11/06/2020 Feriado. 

18/06/2020 Segue em avaliação. 
Acompanhamento online. 

25/06/2020 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: Eric Benjamim Dombroski Da Silva 
Data Nascimento:  11/02/2015 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

Data  

04/06/2020 Avaliação terapêutica. 

11/06/2020 Feriado. 

18/06/2020 Acompanhamento online. 

25/06/2020 Alongamento e aquecimento. 
Jogos recreativos. 
Circuito de exercícios. 
 

Objetivo Em avaliação. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

571 / 705



 

_______________________________________ 
Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Miguel  Antônio Santo Sanches  
Data Nascimento: 27/10/2012 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago 

 

Data  

04/06/2020 Avaliação terapêutica. 

11/06/2020 Feriado. 

18/06/2020 Segue avaliação e acompanhamento online. 

25/06/2020 Alongamento e aquecimento. 
Brincadeiras e jogos recreativos. 
Circuito de exercícios. 

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: Aiken Arthur Ribeiro Novaes  
Data Nascimento: 10/11/2013 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Thiago Guedes Pires 

 

Data  

04/06/2020 Não compareceu. 

11/06/2020 Feriado.  

18/06/2020 Avaliação terapêutica. – Acompanhamento online. 

25/06/2020 Alongamento e aquecimento. 
Jogos recreativos. 
Circuito de atividades. 

Objetivo Em avaliação. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

573 / 705



 

_______________________________________ 
Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Gabriel Fernandes Prim 
Data Nascimento:  08/05/2016 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

Data  

04/06/2020 Avaliação terapêutica. 

11/06/2020 Feriado. 

18/06/2020 Segue em avaliação. 
Acompanhamento online. 

25/06/2020 Alongamento e aquecimento. 
Jogos recreativos. 
Circuito de exercícios. 

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: Junho/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

Data  

04/06/2020 Avaliação terapêutica. 

11/06/2020 Feriado. 

18/06/2020 Segue em avaliação. 
Acompanhamento online. 

25/06/2020 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: Álvaro Felipe De Paula Da Silva  
Data Nascimento:  21/08/2014 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

Data  

04/06/2020 Em avaliação terapêutica. 

11/06/2020 Feriado. 

18/06/2020 Segue avaliação. 
Acompanhamento online. 

25/06/2020 Alongamento e aquecimento. 
Jogos pré-esportivos. 
Circuito de exercícios. 
 

Objetivo Socialização e interação. 
Melhora no desempenho motor e postural. 
Lateralidade e equilíbrio. 
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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: Junho/2020 
Profissional: Educação Física Thiago Guedes Pires 

 

Data  

04/06/2020 Avaliação terapêutica. 

11/06/2020 Feriado. 

18/06/2020 Alongamento e aquecimento. 
Jogos recreativos com bolas. 
Circuito de exercícios.  

25/06/2020 Avaliação terapêutica. 
Acompanhamento online. 

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: Luan Henrique Sebold 
Data Nascimento: 06/08/2004 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago Guedes Pires 

 

Data  

05/06/2020 Não compareceu. 

12/06/2020 Em avaliação. – Acompanhamento online. 

19/06/2020 Alongamento e aquecimento. 
Circuito de atividades e equilíbrio. 
Jogos recreativos. 
Objetivo de Socialização e adaptação motora.  

26/06/2020 Envio de atividades para casa com prazo de devolução. – Acompanhamento 
online. 
Mini jogo com balão. 
Atividade individualizada. 
Sem retorno. 

 
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: Fernando Gabriel Sprote 
Data Nascimento: 16/02/2008 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

Data  

05/06/2020 Recebendo atendimento online. 

12/06/2020 Em avaliação. – Acompanhamento online. 
  

19/06/2020 Recebendo atendimento online. 

26/06/2020 Em avaliação. – Acompanhamento online. 

Objetivo Sob 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: Junho/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago Guedes Pires 

 

Data  

05/06/2020 Não compareceu. 

12/06/2020 Em avaliação. – Acompanhamento online. 

19/06/2020 Alongamento e aquecimento. 
Circuito de atividades e equilíbrio. 
Atividades direcionadas. 
Objetivo de socialização e desempenho motor. 

26/06/2020 Envio de atividades para casa com prazo de devolução. – Acompanhamento 
online. 
Mini jogo com balões. 
Circuito de lateralidade e equilíbrio. 
Sem resposta. 

Objetivo Em avaliação. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

580 / 705



 

_______________________________________ 
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: Junho/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago Guedes Pires 

 

Data  

05/06/2020 Em avaliação. – Acompanhamento online. 

12/06/2020 Envio de atividades. – Acompanhamento online. 

19/06/2020 Circuito de atividades e equilíbrio. 
Exercício com bolas e cones. 
Relaxamento e respiração. 
 

26/06/2020 Envio de atividades com prazo. – Acompanhamento online. 

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: Junho/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago Guedes Pires 

 

Data  

05/06/2020 Alongamento e aquecimento. 
Circuito de atividades. 
Treino de fundamentos esportivo. 
Atividade orientada. 

12/06/2020 Envio de atividades. – Acompanhamento online. 

19/06/2020 Alongamento e aquecimento. 
Treino de adaptação a prática esportiva. 
Circuito de lateralidade e passes. 

26/06/2020 Envio de atividades para casa com prazo de devolução. – Acompanhamento 
online. 
Exercícios direcionados. 
Início de um programa de treinamento. 
 

Objetivo Socialização e interação. 
Iniciar uma atividade física com regularidade. 
Desenvolver fundamentos básicos de esportes coletivos. 
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_______________________________________ 
Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Samuel Da Silva 
Data Nascimento:  05/12/2014 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago Guedes Pires 

 

Data  

05/06/2020 Em avaliação. – Acompanhamento online. 

12/06/2020 Não compareceu. 

19/06/2020 Envio de atividades com prazo de devolução. – Acompanhamento online. 
Circuito de atividades e equilíbrio. 
Mini jogo com balões. 
Sem resposta. 

26/06/2020 Alongamento e aquecimento. 
Circuito de atividades. 
Atividades com bolas e cones. 
Relaxamento. 

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: Junho/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago Guedes Pires 

 

Data  

05/06/2020 Em avaliação. – Acompanhamento online. 

12/06/2020 Alongamento e aquecimento. 
Circuito de atividades e equilíbrio. 
Jogos iniciação esportiva. 

19/06/2020 Envio de atividades com prazo de entrega. – Acompanhamento online. 
Circuito de exercício. 
Mini jogo com balão. 
Sem retorno. 

26/06/2020 Ñ 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: Daniel Victor Pires Pereira 
Data Nascimento:  30/08/2007 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

Data  

05/06/2020 Em avaliação. – Acompanhamento online. 

12/06/2020 Não compareceu. 

19/06/2020 Envio de atividades com prazo. – Acompanhamento online. 
Circuito de atividades. 
Início de um programa de treinamento. 
Sem retorno. 

26/06/2020 Alongamento e aquecimento. 
Circuito de exercícios. 
Treino básico com uso de movimentos do basquete. 
Treino de fundamentos do esporte. 

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: Leonardo Teilor Cardozo Martins 
Data Nascimento: 20/01/2017  
Mês: Junho/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago Guedes Pires 

 

Data  

05/06/2020 Não compareceu. 

12/06/2020 Em avaliação terapêutica. – Acompanhamento online.  

19/06/2020  Alongamento e aquecimento. 
Circuito de atividade e equilíbrio. 
Passes com bolas e relaxamento. 
Objetivo de socialização e interação. 

26/06/2020 Envio de atividades para casa com prazo de resposta. – Acompanhamento online. 
Circuito de exercícios. 
Linha de equilíbrio. 
Objetivo de melhorar lateralidade e equilíbrio.  

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: Igor Dos Santos Migliorini 
Data Nascimento: 09/06/2003 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

Data  

05/06/2020 Avaliação e aplicação de atividades em sala. 

12/06/2020 Envio de atividades para casa. – Acompanhamento online. 
Início de um programa individual de atividades. 
Adaptação motora a atividades físicas. 
Resposta satisfatória. 

19/06/2020 Alongamento e aquecimento. 
Atividades de iniciação esportiva. 
Jogos com bolas. 
Relaxamento.  

26/06/2020 Envio de atividades para casa com prazo. – Acompanhamento online. 
Atividade física regular. 
Exercícios específicos. 
Objetivo de adaptação a prática de exercícios. 
Aguardando a resposta. 

Objetivo Estimulo a socialização e interação. 
Melhora das capacidades físicas. 
Reforço muscular e melhora postural. 
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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: Junho/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

Data  

05/06/2020 Não compareceu. 

12/06/2020 Em avaliação terapêutica. – Acompanhamento online.  

19/06/2020  Alongamento e aquecimento. 
Circuito de atividade e equilíbrio. 
Passes com bolas e relaxamento. 
Objetivo de socialização e interação. 

26/06/2020 Envio de atividades para casa com prazo de resposta. – Acompanhamento online. 
Circuito de exercícios. 
Linha de equilíbrio. 
Objetivo de melhorar lateralidade e equilíbrio.  

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: Junho/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

Data  

05/06/2020 Avaliação terapêutica. – Acompanhamento online. 

12/06/2020 Atendimento online. 

19/06/2020 Atividades de adaptação ao uso da máscara. – Acompanhamento online. 

26/06/2020 Atendimento online. 

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: Elieser Chaves Paes Landim Serapião 
Data Nascimento:  23/06/2016 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

Data  

05/06/2020 Avaliação terapêutica– Acompanhamento online. 

12/06/2020 Alongamento e aquecimento. 
Circuito de atividades. 
Se demonstrou não adaptado ao uso da máscara. 

19/06/2020 Atividades de adaptação ao uso da máscara. – Acompanhamento online. 

26/06/2020 Atendimento online. 

Objetivo Em avaliação. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua: São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

 

Relatório Mensal 

Paciente: Davi Beuting Severo 

Data Nascimento: 3/08/2011 

Mês: Junho/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

Data  

11/06/2020 Feriado Nacional (Corpus Christi) 
18/06/2020 Foi enviado atividade para realizar em casa com o objetivo de dar 

continuidade aos atendimentos presenciais!  
Atividade de Fonoaudiologia: “Relação lugar x objetos”, esta atividade 
tem por objetivo: Estimular linguagem oral (compreensão); Atenção 
auditiva e Estimular o uso do pronome “eu” antes das frases. 
Acompanhamento online. 

25/06/2020 Este atendimento teve por objetivo: estimular intenção comunicativa 
oral, aumento de vocabulário, aprimorar a linguagem oral e estimular o 
uso do pronome “eu” antes das frases. Davi S. foi bem participativo, 
em um primeiro momento quis escolher um jogo (Quebra-Cabeça), foi 
realizado então um combinado com o mesmo. Depois foi realizado a 
atividade lúdica “Jogo Supermercado”, o mesmo foi participativo, 
interagiu mais com a terapeuta do que na atividade anterior. 
Observou-se que está realizando o uso do pronome corretamente (na 
1ª pessoa), como por ex: “Eu ganhei”, “Agora é a minha vez...” (SIC).  
 

Objetivos 
Específicos: 

· Estimular o uso do pronome “eu” antes das frases; 
· Estimular intenção comunicativa oral; 
· Aprimorar a linguagem oral; 
· Trabalhar Motricidade Orofacial (aprimorar mobilidade e 

tonicidade dos órgãos fonoarticulatórios: lábios e língua); 
· Adequar as funções orofaciais: respiração, sucção e 

mastigação; 
· Aprimorar a organização do sistema fonológico.       
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua: São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 

Paciente: Luan Henrique Sebold 

Data Nascimento: 6/08/2004 

Mês: Junho/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

Data  

05/06/2020 Não compareceu ao atendimento! 
12/06/2020 Não houve atendimento (Feriado) 
19/06/2020 Este atendimento teve por objetivo desenvolver diálogos narrativos 

mais complexos (ampliar a narrativa oral). Foi realizado a atividade 
“Puxa Conversa”, Luan S. realizou a atividade, porém, falou pouco, 
dando respostas curtas (algumas até infantis para a sua idade) e 
apresentando tempo de latência aumentando.   

26/06/2020 Foi enviado atividade para realizar em casa com o objetivo de dar 
continuidade aos atendimentos presenciais!  
Atividade de Fonoaudiologia: “Perguntas que vão dar o que falar” esta 
atividade tem por objetivo: Estimular intenção comunicativa oral e 
Aprimorar a narrativa oral (desenvolver diálogos narrativos mais 
complexos) – Acompanhamento online. 
 

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

 

 

Relatório Mensal 

Paciente: Bernardo Rey Portnei 

Data Nascimento: 8/03/2006 

Mês: Junho/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

Data  

02/06/2020  Este atendimento teve por objetivo desenvolver diálogos narrativos 
mais complexos (ampliar a narrativa oral). Foi realizado a atividade 
“Puxa Conversa”, Bernardo foi participativo, respondendo de forma 
adequada, sem fazer piadas. Durante essa atividade, a terapeuta foi 
pontuando ele nos momentos em que ele pronunciava os fonemas /ch/ 
e /j/ incorretamente (apresentando uma distorção). B. já sabe o ponto 
articulatório destes fonemas, mas durante a conversa espontânea ele 
ainda realiza distorção, o que está sendo trabalhado.  

9/06/2020 Foi enviado atividade para realizar em casa com o objetivo de dar 
continuidade aos atendimentos presenciais!  
Atividade de Fonoaudiologia: “Jogo do Stop”, esta atividade tem por 
objetivo: Aprimorar a linguagem oral; Estimular a memória de longo 
prazo e a Linguagem escrita (estruturação da escrita) – 
Acompanhamento online. 

16/06/2020 Este atendimento iniciou com o Bernardo mostrando a atividade de 
Fonoaudiologia que realizou em casa. O mesmo comentou que realizou 
com o seu padrasto (Mickey) e que foi bem divertido “Embora eu não 
tenha ganhado, ele que ganhou...” (SIC). Em seguida, foi realizado a 
atividade lúdica “Jogo Supermercado” com o objetivo de trabalhar a 
narrativa oral e aprimorar a organização do sistema fonológico durante 
a fala espontânea. B. foi bem participativo e nos momentos que 
apresentava trocas na fala, terapeuta utilizou de pistas visuais e 
auditivas para auxiliar, e o mesmo conseguia realizar corretamente. 
Obs: paciente trouxe a atividade de Fonoaudiologia realizada, o mesmo 
comentou que fez com o seu padrasto, que gostou da atividade, 
porém, apresentou um pouco de dificuldade para associar objetos! 

23/06/2020 Foi enviado atividade para realizar em casa com o objetivo de dar 
continuidade aos atendimentos presenciais!  
Atividade de Fonoaudiologia: “Perguntas que vão dar o que falar” esta 
atividade tem por objetivo: Ampliar a narrativa oral (desenvolver 
diálogos narrativos mais complexos). – Acompanhamento online. – 
Acompanhamento online. 
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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 

 

 

30/06/2020 Paciente não compareceu ao atendimento!  
  

Objetivos 
Específicos: 

· Aprimorar a organização do sistema fonológico; 

· Ampliar a narrativa oral (desenvolver diálogos narrativos 
mais complexos);  

· Estimular iniciativa nas interações sociais. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua: São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 

Paciente: Davi Alexandre Almeida 

Data Nascimento: 3/01/2009 

Mês: Junho/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

 

Data  

04/06/2020 Família optou por manter a quarentena. Foi enviado atividades para 
realizar em casa com o objetivo de dar continuidade aos atendimentos 
presenciais! Atividade de Fonoaudiologia: “Perguntas que vão dar o 
que falar”, esta atividade tem por objetivo: Ampliar a narrativa oral 
(desenvolver diálogos narrativos mais complexos) – Acompanhamento 
online. 
 

11/06/2020 Feriado Nacional (Corpus Christi) 
18/06/2020 Família optou por manter a quarentena. Foi enviado atividades para 

realizar em casa com o objetivo de dar continuidade aos atendimentos 
presenciais! Atividades de Fonoaudiologia: “Figuras em Sequencia”, 
esta atividade tem por objetivo: Trabalhar a atenção auditiva, Estimular 
a comunicação oral expressiva. “Exercícios de Motricidade Orofacial 
(Mobilidade e Tonicidade de lábios), esta atividade tem por objetivo: 
Aprimorar tonicidade e mobilidade dos órgãos fonoarticulatórios – 
Acompanhamento online.   
 

25/06/2020 Até a presente data, família não deu retorno quanto às atividades 
enviadas! – Acompanhamento online. 
 

Objetivos 
Específicos: 

· Trabalhar Motricidade Orofacial (aprimorar mobilidade e 
tonicidade dos órgãos fonoarticulatórios: lábios e língua); 

· Adequar as funções orofaciais: respiração, sucção e  
mastigação; 

· Estimular intenção comunicativa oral; 
· Aprimorar a narrativa oral; 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua: São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 

Paciente: Diogo Couvodos Casa 

Data Nascimento: 15/12/2011 

Mês: Junho/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

Data  

05/06/2020 Não compareceu ao atendimento! 
12/06/2020 Não houve atendimento (Feriado) 
19/06/2020 Atividades enviadas para casa – Acompanhamento online. 
26/06/2020 Atividades enviadas para casa – Acompanhamento online. 

  

  
Objetivos 

Específicos: 
· Estabelecer vínculo terapêutico; 
· Avaliar questões fonológicas.  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua: São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 

Paciente: Edie Lourenço Carvalho 

Data Nascimento: 20/02/2009 

Mês: Junho/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

 

 

Data  

01/06/2020 Reunião de equipe! 
15/06/2020 Foi realizado o jogo “Puxa Conversa”, com o objetivo de desenvolver a 

linguagem oral, estimular intenção comunicativa e aprimorar a 
narrativa oral. Edie foi participativo, respondeu de forma apropriada 
(sem brincadeiras). Porém, apresentou dificuldades para responder 
algumas perguntas.  

22/06/2020 Foi enviado atividades para realizar em casa com o objetivo de dar 
continuidade aos atendimentos presenciais!  
Atividade de Fonoaudiologia: “Jogo do Stop”, esta atividade tem por 
objetivo: Aprimorar a linguagem oral; Aumentar o vocabulário; 
Estimular a linguagem escrita e Estimular a memória de longo prazo – 
Acompanhamento online. 

29/06/2020 Neste atendimento o objetivo se manteve: desenvolver a linguagem 
oral, estimular intenção comunicativa e aprimorar a narrativa oral. No 
início do atendimento foi perguntado para o Edie como foi o seu final 
de semana, ele respondeu que ficou brincando com a sua irmã e 
dançando. Em seguida, foi realizado a atividade lúdica “Jogo Quem 
Sou?” Edie foi participativo, porém, apresentou dificuldades em 
associar alguns conceitos. Obs: paciente trouxe a atividade de 
Fonoaudiologia realizada, o mesmo comentou que fez com o seu pai e 
que gostou! 

  
 

Objetivos 
Específicos: 

· Desenvolver a linguagem oral; 
· Aumentar o vocabulário; 
· Estimular intenção comunicativa oral e permanência de 

contato ocular; 
· Aprimorar a narrativa oral; 
· Estimular o uso correto da colocação verbal.      
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua: São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 

Paciente: Emanuel Gonçalves Buzzo  

Data Nascimento: 03/02/2012 

Mês: Junho/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

Data  

09/06/2020 O objetivo deste atendimento, foi estabelecer vínculo com o paciente e 
avaliar questões fonológicas do mesmo. E. foi participativo, apresenta 
intenção comunicativa, porém, a sua narrativa oral é um pouco 
confusa. Ele comentou que “Às vezes eu me confundo, o nome das 
coisas. Tipo 14 com 40” (SIC).  Foi realizado a atividade lúdica “Jogo 
Tapa Certo” (escolha do paciente). Reconhece as letras e durante o 
atendimento pediu “Desculpa” na maioria das vezes.  

12/06/2020 Não houve atendimento (Feriado) 
23/06/2020 O objetivo deste atendimento foi o mesmo: estabelecer vínculo com o 

paciente e avaliar questões fonológicas. Foi realizado a atividade lúdica 
“Jogo Lince”, com o objetivo de avaliar atenção/concentração, 
linguagem oral e a fala. E. foi bem participativo, nomeou as figuras 
corretamente, interagiu com a terapeuta durante o jogo, porém, 
observou-se a narrativa oral um pouco confusa e infantil para a sua 
idade. Continuará em processo de avaliação fonoaudiológica! 

  
  
  

  
  

Objetivos 
Específicos: 

· Estabelecer vínculo terapêutico; 
· Avaliar questões fonológicas 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua: São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 

Paciente: Fábio Henrique Firmino Molinari 

Data Nascimento: 15/07/2009 

Mês: Junho/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

Data  

08/06/2020 O objetivo deste atendimento, foi estabelecer vínculo com o paciente e 
avaliar questões fonológicas do mesmo. Fábio apresenta intenção 
comunicativa, comentou sobre a escola e o que gosta de fazer nas 
horas vagas. Foi realizado a atividade “Puxa Conversa”, F. foi 
participativo, respondendo de forma adequada. Durante o 
atendimento comentou que gosta de fazer Origami e pediu para a 
terapeuta permissão para fazer um. Enquanto realizava continuou 
interagindo com a terapeuta, não apresentando interesses restritos.  

22/06/2020 O objetivo neste atendimento foi o mesmo: estabelecer vínculo com o 
paciente e avaliar questões fonológicas. Foi realizado a atividade lúdica 
“Jogo Quem Sou”, com o objetivo de avaliar questões de linguagem 
oral, articulação e linguagem escrita. F. foi bem participativo, não 
apresentando dificuldades de compreensão, desvios fonológicos ou 
trocas na escrita. Continuará em processo de avaliação 
fonoaudiológica! 

  

  
  
  

  
  

Objetivos 
Específicos: 

· Estabelecer vínculo com o paciente; 
· Avaliar questões fonológicas 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua: São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 

Paciente: Felipe Félix  

Data Nascimento: 17/07/2014 

Mês: Junho/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

Data  

01/06/2020 Reunião de equipe! 
15/06/2020 Este atendimento teve como objetivo: aumento de vocabulário, 

estimular intenção comunicativa oral e trabalhara narrativa oral. Foi 
realizado a atividade lúdica “Jogo Supermercado”. F. foi bem 
participativo, interagiu com a terapeuta e foi observado que o mesmo 
está emitindo o fonema /r/ corretamente durante a fala espontânea. 
Durante o jogo, o mesmo emitiu [morango]; [laranja], [vassoura], 
[frango], sem apresentar trocas fonológicas.  

22/06/2020 Foi enviado atividade para realizar em casa com o objetivo de dar 
continuidade aos atendimentos presenciais!  
Atividade de Fonoaudiologia: “Imagens em Sequencia”, esta atividade 
tem por objetivo: Estimular intenção comunicativa oral; Aumentar o 
vocabulário e Aprimorar a narrativa oral (desenvolver diálogos 
narrativos mais complexos) – Acompanhamento online. 

29/06/2020 Paciente não compareceu ao atendimento! 
  

  

  

  

  

  

Objetivos 
Específicos: 

· Estimular intenção comunicativa oral; 
· Aumentar vocabulário; 
· Aprimorar a organização do sistema fonológico.     
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua: São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 

Paciente: Felipe Gabriel da Silva  

Data Nascimento: 02/10/2010 

Mês: Junho/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

 

 

Data  

08/06/2020 O objetivo deste atendimento, foi estabelecer vínculo com o paciente.  
Felipe estava muito agitado, não querendo permanecer na minha sala e 
sim na sala aonde tinha os seus atendimentos de Fonoaudiologia. A 
terapeuta anterior (Fono Monique) participou deste atendimento, 
explicando para F. que a partir de hoje ele será atendido por uma nova 
Fono. Durante o atendimento, ele ficou pedindo a sua pipa (que tinha 
feito no atendimento de Artes) e o boneco do Toy Store.  

12/06/2020 Não houve atendimento (Feriado) 
26/06/2020 Felipe chegou atrasado na Instituição (chegou apenas no 2º 

atendimento e com 6 minutos de atraso). Permaneceu na sala, porém, 
não teve foco, abrindo o armário e mexendo em tudo. Não teve 
interesse na atividade que a terapeuta propôs (Jogo Tapa Certo). 
Escolheu a bolinha de sabão para brincar, porém, interagiu muito 
pouco com a terapeuta.  

  

  
  
  

  
  

Objetivos 
Específicos: 

· Estabelecer vínculo terapêutico; 
· Avaliar questões fonológicas.  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua: São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 

 Paciente: Gabriel Ávila de Oliveira 
 Data Nascimento: 8/03/2013 
 Mês: Junho/2020 
 Profissional: Fga. Lara Karina Soares 
 

 

 

Data  

11/06/2020 Feriado Nacional (Corpus Christi) 
18/06/2020 Foi enviado atividade para realizar em casa com o objetivo de dar 

continuidade aos atendimentos presenciais!  
Atividade de Fonoaudiologia: “Imagens em Sequencia”, esta atividade 
tem por objetivo: Estimular intenção comunicativa oral; Aumentar o 
vocabulário e Aprimorar a narrativa oral (desenvolver diálogos 
narrativos mais complexos) – Acompanhamento online. 
 

25/06/2020 Este atendimento teve por objetivo: aumento de vocabulário, estimular 
linguagem oral (pareamento), trabalhar a narrativa oral e avaliar 
durante a fala espontânea a organização do sistema fonológico (trocas 
na fala). Gabriel se encontrava resfriado, porém, foi bem participativo 
no atendimento.  Foi realizado a atividade lúdica “Jogo Pizza Maluca” 
(escolha do paciente). G. estava mais focado no jogo, não querendo 
ampliar a conversa para além do que estava realizando no momento.  

  

  
  

  

Objetivos 
Específicos: 

· Aprimorar a narrativa oral (desenvolver diálogos narrativos 
mais complexos); 

· Aprimorar a organização do sistema fonológico.  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua: São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

 

Relatório Mensal 

Paciente: Hector Augusto Pereira Machado  

Data Nascimento: 07/04/2010 

Mês: Junho/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

 

 

Data  

05/06/2020 O objetivo deste atendimento, foi estabelecer vínculo com o paciente e 
avaliar questões fonológicas do mesmo. Inicialmente, foi realizado uma 
conversa, afim de conhecer um pouco sobre o mesmo. Hector interagiu 
bem com a terapeuta e foi participativo durante o atendimento. Foi 
realizado a atividade lúdica “Jogo Pizza Maluca” (escolha do paciente). 
Apresenta boa compreensão e intenção comunicativa.  

19/06/2020 Este atendimento teve por objetivo estabelecer vínculo com o paciente 
e avaliar questões fonológicas do mesmo. Foi realizado atividade lúdica 
“Jogo Adivinha Quem Sou?”, Hector foi bem participativo, porem, 
apresentou dificuldades em alguns momentos para dar as pistas.  

  

  
  
  

  
  

Objetivos 
Específicos: 

· Estabelecer vínculo terapêutico; 
· Avaliar questões fonológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

603 / 705



 

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: João Gabriel Ribeiro 
Data Nascimento: 5/05/2011 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

Data  

09/06/2020  Inicialmente João Gabriel apresentou recusa para participar do 
atendimento, dizendo que “era muito chato e que ele não podia 
escolher os jogos....” (SIC). Foi conversado com o mesmo e explicado 
novamente o que ele vem fazer na AMA, por que ele tem atendimento 
de Fonoaudiologia e feito alguns combinados: se ele se comportar 
durante os atendimentos, fazer o que é solicitado, ao final deste 
poderá escolher um jogo e/ou atividade. O mesmo concordou. Foi 
realizado neste atendimento a atividade lúdica “Jogo do Boliche” com o 
objetivo de reestabelecer vínculo com o paciente e de trabalhar 
aumento de vocabulário. João Gabriel foi bem participativo.  

16/06/2020 Foi enviado atividade para realizar em casa com o objetivo de dar 
continuidade aos atendimentos presenciais!  
Atividade de Fonoaudiologia: “Perguntas que vão dar o que falar” esta 
atividade tem por objetivo: Ampliar a narrativa oral (desenvolver 
diálogos narrativos mais complexos) – Acompanhamento online. 
 

23/06/2020 Não compareceu ao atendimento! 
30/06/2020 Até a presente data, família não deu retorno quanto às atividades 

enviadas – Acompanhamento online. 
  
  

Objetivos 
Específicos: 

· Aprimorar a narrativa oral (estimular a organização da 
narrativa e desenvolver diálogos narrativos mais 
complexos). 

· Aprimorar mobilidade e tonicidade dos órgãos 
fonoarticulatórios: bochechas, lábios e língua; 

· Adequar as funções orofaciais: respiração e mastigação.  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua: São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 

Paciente: Joyce Manuela Pereira dos Santos 
Data Nascimento: 23/01/2008 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

 

Data  

04/06/2020 O objetivo deste atendimento foi trabalhar a linguagem oral 
(compreensão), através da nomeação das figuras, habilidades 
auditivas, visuais e de associação. Joyce foi participativa, embora 
apresentou dificuldades em alguns momentos! Deve-se destacar que a 
mesma estava resfriada, o que comprometia um pouco no 
desenvolvimento da atividade. Foi enviado atividade para realizar em 
casa com o objetivo de dar continuidade aos atendimentos presenciais!  
Atividade de Fonoaudiologia: “Relação lugar x objetos”, esta atividade 
tem por objetivo: Estimular linguagem oral (compreensão) e Intenção 
comunicativa oral funcional.  
 

11/06/2020 Feriado Nacional (Corpus Christi) 
18/06/2020  O objetivo deste atendimento foi estimular a linguagem oral 

(compreensão), aumento de vocabulário e trabalhar 
atenção/concentração. Foi realizado a atividade lúdica “Jogo 
Supermercado”, Joyce estava muito agitada, apresentando 
estereotipias vocais, ecolalia imediata e risadas fora de contexto.  
Obs: paciente trouxe a atividade de Fonoaudiologia realizada, a mãe de 
J. gravou vídeos dela realizando. Foi necessário auxílio da mãe em 
alguns momentos.  

25/06/2020 Foi enviado atividade para realizar em casa com o objetivo de dar 
continuidade aos atendimentos presenciais!  
Atividade de Fonoaudiologia: “Adivinha o que estou pensando?” esta 
atividade tem por objetivo: Estimular linguagem oral (compreensão) e 
intenção comunicativa oral funcional – Acompanhamento online. 

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. 
 

605 / 705



 

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

 

 

Relatório Mensal 

Paciente: Leonardo Assunção Martins 
Data Nascimento: 6/06/2010 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

Data  

02/06/2020  Este atendimento teve por objetivo desenvolver diálogos narrativos 
mais complexos (ampliar a narrativa oral). Inicialmente houve uma 
conversa, para saber o que o Leonardo está fazendo durante este 
período de quarentena. O mesmo comentou que está assistindo jogos 
de futebol e uma série. Foi instigado para que ele relatasse mais sobre 
essa série (nome, história...).  
L. relatou que é uma série de terror e se chama ZAP, comentou sobre a 
história, mas percebeu-se que houve um pouco de dificuldade para 
relatar.  Em seguida, foi realizado a atividade “Puxa Conversa”, 
Leonardo foi participativo.  

09/06/2020 Foi enviado atividade para realizar em casa com o objetivo de dar 
continuidade aos atendimentos presenciais!  
Atividade de Fonoaudiologia: “Perguntas que vão dar o que falar” esta 
atividade tem por objetivo: Ampliar a narrativa oral (desenvolver 
diálogos narrativos mais complexos) – Acompanhamento online. 

16/06/2020 Este atendimento iniciou com o Leonardo mostrando a atividade de 
Fonoaudiologia que realizou em casa. O mesmo leu as respostas e 
quando perguntado o que achou da atividade (se achou difícil/fácil, se 
gostou ou não...), o mesmo disse que gostou e achou difícil apenas 
uma pergunta: “Do que você mais tem medo?”, pois tem medo de 
várias coisas e pensou que era para colocar apenas um dos medos. Em 
seguida, foi realizado a atividade lúdica “Jogo Pizza Maluca”. L. foi 
participativo. Obs: paciente trouxe a atividade de Fonoaudiologia 
realizada, o mesmo comentou que fez com a sua mãe e que gostou! 
 

23/06/2020 Foi enviado atividade para realizar em casa com o objetivo de dar 
continuidade aos atendimentos presenciais!  
Atividade de Fonoaudiologia: “Jogo do Stop”, esta atividade tem por 
objetivo: Aprimorar a linguagem oral; Estimular a memória de longo 
prazo e Ampliar a narrativa oral – Acompanhamento online. 
 

30/06/2020 Paciente não compareceu ao 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 

 

 

Objetivos 
Específicos: 

· Trabalhar Motricidade Orofacial (aprimorar mobilidade e 
tonicidade dos órgãos fonoarticulatórios: lábios e língua); 

· Adequar as funções orofaciais: respiração e mastigação;  

· Ampliar a narrativa oral (desenvolver diálogos narrativos 
mais complexos).  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua: São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 

Paciente: Lucas Eduardo Vargas Dornelles 

Data Nascimento: 4/05/2005 

Mês: Junho/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

Data  

09/06/2020 Este atendimento teve por objetivo estimular trocas de turno 
comunicativa, ampliar a narrativa oral (desenvolver diálogos narrativos 
mais complexos). Foi realizado a atividade lúdica “Jogo do 
Supermercado”. Lucas foi participativo, porém, apresentou 
dificuldades de leitura, reconhecer algumas frutas e na narrativa oral. 
Durante o jogo, a terapeuta escolheu um ingrediente da lista e deu 
dicas para L. adivinhar, como por exemplo: limão “é uma fruta que 
começa com a letra L”, “termina com a letra O”, “É azeda”, “É verde”.... 
O mesmo apresentou muita dificuldade e não conseguiu responder 
qual fruta que era.  

16/06/2020 Foi enviado atividade para realizar em casa com o objetivo de dar 
continuidade aos atendimentos presenciais!  
Atividade de Fonoaudiologia: “Jogo do Stop”, esta atividade tem por 
objetivo: Aprimorar a linguagem oral; Estimular a memória de longo 
prazo e Ampliar a narrativa oral – Acompanhamento online. 
 

23/06/2020 Este atendimento teve por objetivo estimular trocas de turno 
comunicativa, estimular a linguagem oral, aprimorar os aspectos 
cognitivos e trabalhar linguagem escrita. Foi realizado a atividade 
lúdica “Jogo do Stop”, Lucas apresentou dificuldades para reconhecer 
“Objeto”, “Cidade/Estado/Pais”, a terapeuta foi auxiliando ele neste 
momento. Apresentou muitas trocas e omissões na escrita, o mesmo 
reconhece a sua dificuldade pois comentou que gostaria de melhorar 
neste aspecto. “Ter uma letra mais bonita, escrever direito...” (SIC).  
Obs: paciente não realizou a atividade anterior.  
 

30/06/2020 Foi enviado atividade para realizar em casa com o objetivo de dar 
continuidade aos atendimentos presenciais!  
Atividade de Fonoaudiologia: “Perguntas que vão dar o que falar” esta 
atividade tem por objetivo: Estimular trocas de turno comunicativa  e 
Ampliar a narrativa oral (desenvolver diálogos narrativos mais 
complexos) – Acompanhamento online. 
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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 

 

 

  

Objetivos 
Específicos: 

· Estimular trocas de turno comunicativa (interação social); 
· Trabalhar a ampliação da linguagem oral (desenvolver 

diálogos narrativos mais complexos); 
· Estimular iniciativa nas interações sociais; 
· Adequar entonação vocal. 
· Trabalhar Motricidade Orofacial (aprimorar mobilidade e 

tonicidade dos órgãos fonoarticulatórios: lábios e língua); 
· Adequar as funções orofaciais: respiração, sucção e  

mastigação; 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua: São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 

Paciente: Luciana Algaza Fuentes 

Data Nascimento: 29/05/2015 

Mês: Junho/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

Data  

01/06/2020 Reunião de equipe! 
15/06/2020 Paciente não compareceu ao atendimento!  
29/06/2020 O objetivo deste atendimento, foi estabelecer vínculo com a paciente e 

avaliar questões fonológicas da mesma. Luciana se interessou por 
alguns brinquedos (de panelinha/cozinha e os ursinhos de pelúcia). 
fazendo uso de brincadeira simbólica. Interagiu com a terapeuta em 
alguns momentos e em outros se encontrava dispersa, apresentando 
Ecolalia tardia (cantando algumas músicas). Durante o atendimento 
também apresentou Ecolalia imediata.  

  
  
  

  
  

Objetivos 
Específicos: 

· Estabelecer vínculo com a paciente; 
· Avaliar questões fonológicas. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua: São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

 

Relatório Mensal 

Paciente: Mathias Becker Niechel  

Data Nascimento: 06/02/2014 

Mês: Junho/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

 

 

Data  

04/06/2020 O objetivo deste atendimento, foi estabelecer vínculo com o paciente e 
avaliar questões fonológicas do mesmo. Foi realizado a atividade lúdica 
“Jogo Tapa Certo”, Mathias foi participativo, tem intenção 
comunicativa, narrativa oral, porém, observou-se trocas fonológicas, 
permanência em um mesmo assunto, velocidade de fala acelerada o 
que nestes momentos apresenta uma defluência de fala.  

11/06/2020 Feriado Nacional (Corpus Christi) 
18/06/2020 O objetivo deste atendimento foi: estabelecer vínculo com o paciente e 

avaliar questões fonológicas. Inicialmente Mathias se encontrava 
sonolento, permanecendo um pouco disperso. Mas realizou as 
atividades propostas “Jogo da Memória” e “Jogo Pizza Maluca”. Ao 
final, estava interagindo com a terapeuta e comentando sobre a sua 
rotina.  

25/06/2020 Foi enviado atividade para realizar em casa com o objetivo de dar 
continuidade aos atendimentos presenciais!   
Atividade de Fonoaudiologia: “Jogo da Memória: Festa Junina” esta 
atividade tem por objetivo: Ampliar o vocabulário, Estimular a narrativa 
oral, Estimular memória de curto prazo e atenção - Acompanhamento 
online. 

  
  
  

  
  

Objetivos 
Específicos: 

· Estabelecer vínculo terapêutico; 
· Avaliar questões fonológicas. 

 

 

611 / 705



 

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: Junho/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

 

 

Data  

09/06/2020 O objetivo deste atendimento, foi estabelecer vínculo com o paciente e 
avaliar questões fonológicas do mesmo. Miguel foi participativo, 
escolheu os legos para brincar (foi observado que o mesmo tem um 
interesse restrito em legos). Apresentou pouca intenção comunicativa, 
narrativa oral restrita e observou-se trocas fonológicas.  

12/06/2020 Não houve atendimento (Feriado) 
26/06/2020 O objetivo deste atendimento foi o mesmo: foi estabelecer vínculo com 

o paciente e avaliar questões fonológicas. Foi realizado a atividade 
lúdica “Jogo Tapa Certo”, foi bem participativo, interagiu com a 
terapeuta, apresentou intenção comunicativa oral, reconhece os 
animas e as cores, apresenta desvio fonológico (trocas na fala), por 
exemplo: “Gilafa” para [girafa]; “Tartaluga” para [tartaruga]; “Eu achei 
plimeilo né?” [eu achei primeiro né?].  

  

  
  
  

  
  

Objetivos 
Específicos: 

· Estabelecer vinculo terapêutico; 
· Avaliar questões fonológicas.  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua: São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 

Paciente: Samuel da Silva  

Data Nascimento: 05/12/2014 

Mês: Junho/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

Data  

08/06/2020 O objetivo deste atendimento, foi estabelecer vínculo com o paciente e 
avaliar questões fonológicas do mesmo. Foi realizado a atividade lúdica 
“Jogo Quebra Cabeça”, Samuel foi participativo. O mesmo interagiu 
pouco com a terapeuta pelo fato de estar tímido e ansioso com as 
novidades: nova terapeuta, nova sala de atendimento...  

12/06/2020 Não houve atendimento (Fonoaudiologia) 
26/06/2020 O objetivo deste atendimento foi o mesmo: estabelecer vínculo com o 

paciente e avaliar questões fonológicas. Foi realizado a atividade lúdica 
“Jogo Tapa Certo”, Samuel foi participativo, porém, observou-se que o 
mesmo apresenta entonação vocal baixa, desvio fonológico (trocas na 
fala) e uma fala infantilizada. Reconhece os animais, as cores e durante 
o jogo interagiu bem com a terapeuta.  

  

  
  
  

  
  

Objetivos 
Específicos: 

· Estabelecer vínculo terapêutico; 
· Avaliar questões fonológicas.  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua: São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 

Paciente: Sofia Taborda do Amaral 
Data Nascimento: 22/10/2009 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

 

Data  

02/06/2020  Família optou por manter a quarentena – Acompanhamento online. 
16/06/2020 Família optou por manter a quarentena – Acompanhamento online. 
30/06/2020 Família optou por manter a quarentena – Acompanhamento online. 

  
  

Objetivos 
Específicos: 

· Estabelecer vinculo terapêutico com a paciente; 
· Avaliar questões fonológicas.  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua: São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 

Paciente: Victor Hugo Vaz 

Data Nascimento: 10/08/2010  

Mês: Junho/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

Data  

01/06/2020 Reunião de equipe! 
08/06/2020 Família optou por manter a quarentena. Foi enviado atividades para 

realizar em casa com o objetivo de dar continuidade aos atendimentos 
presenciais! Atividade de Fonoaudiologia: “Perguntas que vão dar o 
que falar”, esta atividade tem por objetivo: Ampliar a narrativa oral 
(desenvolver diálogos narrativos mais complexos) – Acompanhamento 
online. 

15/06/2020 Família entregou a atividade de Fonoaudiologia realizada. – 
Acompanhamento online. 

22/06/2020 Família optou por manter a quarentena. Foi enviado atividades para 
realizar em casa com o objetivo de dar continuidade aos atendimentos 
presenciais! Atividades de Fonoaudiologia: “Jogo do Stop”, esta 
atividade tem por objetivo: Aprimorar a linguagem oral; Estimular a 
memória de longo prazo e a Linguagem escrita (estruturação da 
escrita). “Jogo Trilha Junina”, esta atividade tem por objetivo: 
Aprimorar a linguagem oral, narrativa oral e Trabalhar atenção 
compartilhada – Acompanhamento online. 
 

29/06/2020 Até a presente data, família não deu retorno quanto às atividades 
enviadas – Acompanhamento online. 

  

Objetivos 
Específicos: 

· Aprimorar a narrativa oral (desenvolver diálogos narrativos 
mais complexos); 
 

· Aprimorar mobilidade e tonicidade dos órgãos 
fonoarticulatórios: lábios e língua; 

· Adequar as funções orofaciais: respiração e mastigação.  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua: São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 

Paciente: Yan Frujuelle Ambra Vieira  

Data Nascimento: 17/06/2013 

Mês: Junho/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

Data  

01/06/2020 Reunião de equipe!  
15/06/2020 Paciente não compareceu ao atendimento! 
29/06/2020 Paciente não compareceu ao atendimento! 

  
  
  

  
  

Objetivos 
Específicos: 

· Estabelecer vínculo terapêutico; 
· Avaliar questões fonológicas.  
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                                            AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 

Utilidade Pública Municipal - Lei nº 4977/26/02/2008 
Utilidade Pública Estadual - Lei nº 15.642/28/11/2011 
Utilidade Pública Federal - Lei nº 2.129/ 27/05/ 2013 

CEBAS Portaria Nº62, de 27/05/2005 
_____________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

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

CNPJ: 08.825.233/0001 -35 
E-mail amalitoralsc@hotmail.com – amalitoral.blogspot.com 

 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL 

Prontuário de Atendimento Individual (semanal) – JUNHO/2020 

Usuário: Amanda Macena de Lima 

Data Nascimento: 02/03/1999 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola 

     Data                                  Assunto 

12/06/2020 

Feriado emendado. Atividade enviada para casa: Pote da 
gratidão com objetivo de agradecer e mudar nossa postura diante 
da vida, abrindo novos caminhos para que possamos visualizar 
novas e melhores perspectivas com mais amor e carinho pelas 
coisas e maior desejo de boas conquistas. Auxilia na 
autoconfiança, autoestima, bem-estar, aumenta a felicidade e 
reduz a depressão. 

15/06/2020 

Atendimento Presencial: Iniciamos o atendimento conversando 
sobre questões da pandemia, mudança de rotina e uso da 
máscara, as dificuldades, os sentimentos e as emoções durante 
este período. Trabalhamos questões emocionais com foco na 
família e em relacionamentos, autocuidado, auto estima e 
autopercepção. 

22/06/2020 Usuária faltou. 

29/06/2020 Usuária faltou. 
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                                            AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 

Utilidade Pública Municipal - Lei nº 4977/26/02/2008 
Utilidade Pública Estadual - Lei nº 15.642/28/11/2011 
Utilidade Pública Federal - Lei nº 2.129/ 27/05/ 2013 

CEBAS Portaria Nº62, de 27/05/2005 
_____________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

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

CNPJ: 08.825.233/0001 -35 
E-mail amalitoralsc@hotmail.com – amalitoral.blogspot.com 

 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL 

Prontuário de Atendimento Individual (semanal) – JUNHO/2020 

Usuário: Amanda Serpa Chernicoski 

Data Nascimento: 28/05/1988 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola 

     Data                                  Assunto 

30/06/2020 

Atendimento presencial: Conversamos sobre ansiedade, 
impulsividade, empatia, com foco em habilidades sociais, se 
colocar no lugar do outro e respeitar as diferenças. 
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                                            AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 

Utilidade Pública Municipal - Lei nº 4977/26/02/2008 
Utilidade Pública Estadual - Lei nº 15.642/28/11/2011 
Utilidade Pública Federal - Lei nº 2.129/ 27/05/ 2013 

CEBAS Portaria Nº62, de 27/05/2005 
_____________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

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

CNPJ: 08.825.233/0001 -35 
E-mail amalitoralsc@hotmail.com – amalitoral.blogspot.com 

 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL 

Prontuário de Atendimento Individual (semanal) – JUNHO/2020 

 

Usuário: Gabriel Rodrigo Dombroski Morosov 

Data Nascimento: 23/01/2001 

Profissional: Psicólogo Juliano Amaral Mattos 

     Data                                  Assunto 

19/06/2020 Trabalhado aspectos referentes a sua autonomia e sexualidade. 
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                                            AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 

Utilidade Pública Municipal - Lei nº 4977/26/02/2008 
Utilidade Pública Estadual - Lei nº 15.642/28/11/2011 
Utilidade Pública Federal - Lei nº 2.129/ 27/05/ 2013 

CEBAS Portaria Nº62, de 27/05/2005 
_____________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

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

CNPJ: 08.825.233/0001 -35 
E-mail amalitoralsc@hotmail.com – amalitoral.blogspot.com 

 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL 

Prontuário de Atendimento Individual (semanal) – JUNHO/2020 

Usuário: Gabriel Schallenberger de Souza 

Data Nascimento: 29/12/1999 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola 

     Data                                  Assunto 

04/06/2020 

Atendimento presencial: Iniciamos conversando sobre as 
questões da quarentena e os assuntos relacionados ao COVID, e 
temas de acontecimentos atuais de racismo e preconceito. 
Trabalhamos sobre o preconceito, racismo com foco na visão do 
outro e o respeito as diferenças. 

11/06/2020 

Feriado. Atividade enviada para casa: Pote da gratidão com 
objetivo de agradecer e mudar nossa postura diante da vida, 
abrindo novos caminhos para que possamos visualizar novas e 
melhores perspectivas com mais amor e carinho pelas coisas e 
maior desejo de boas conquistas. Auxilia na autoconfiança, 
autoestima, bem-estar, aumenta a felicidade e reduz a depressão. 

18/06/2020 
Usuário Faltou. 

25/06/2020 
Usuário Faltou. 
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                                            AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 

Utilidade Pública Municipal - Lei nº 4977/26/02/2008 
Utilidade Pública Estadual - Lei nº 15.642/28/11/2011 
Utilidade Pública Federal - Lei nº 2.129/ 27/05/ 2013 

CEBAS Portaria Nº62, de 27/05/2005 
_____________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

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

CNPJ: 08.825.233/0001 -35 
E-mail amalitoralsc@hotmail.com – amalitoral.blogspot.com 

 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL 

Prontuário de Atendimento Individual (semanal) – JUNHO/2020 

Usuário: Gustavo Kolm Barichelo 

Data Nascimento: 22/04/2005 

Profissional: Psicólogo Juliano Amaral Mattos 

     Data                                  Assunto 

05/06/2020 Início do vínculo terapêutico. Paciente relatou sua história, 
apresentando aspectos de seu comportamento que não o deixam 
confortável. Relatou que gosta muito de esportes, artes marciais, 
video games e outras atividades. Deseja cursar ciências da 
computação depois que concluir o ensino médio. Relatou que 
teve algumas   convulsões e que a última foi dia 21 de abril. 
Relata ainda que tem muitos conflitos desde pequeno. Define-se 
como uma pessoa bastante sarcástica, porém, a maioria das 
pessoas não entendem ele. Relata ainda que se sente 
desconfortável com as pessoas tentando controlar ele, dizendo 
tudo o que deve fazer, principalmente a mãe, isso tira sua 
autonomia. Sono insatisfatório e fragmentado. Relata que perde 
o foco rápido. 
 

19/06/2020 Relata que anda triste por não poder praticar esportes como 
estava acostumado devido a pandemia. Relata grande 
dificuldade familiar devido a falta de autonomia, o de ele não 
pode fazer o que gosta ou pensar com opinião própria.  
 

26/06/2020 Paciente apresentou com maior ênfase a necessidade de ter mais 
autonomia em sua vida uma vez que sabe que é capaz de lidar 
com diversos aspectos que atualmente não lhe são permitidos 
pelos pais tais como, financeiro e trabalho. Nesse sentido foram 
abordadas temáticas relacionadas à preparação para o mercado 
de trabalho do mesmo através do programa jovem aprendiz. 
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                                            AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 

Utilidade Pública Municipal - Lei nº 4977/26/02/2008 
Utilidade Pública Estadual - Lei nº 15.642/28/11/2011 
Utilidade Pública Federal - Lei nº 2.129/ 27/05/ 2013 

CEBAS Portaria Nº62, de 27/05/2005 
_____________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

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

CNPJ: 08.825.233/0001 -35 
E-mail amalitoralsc@hotmail.com – amalitoral.blogspot.com 

 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL 

Prontuário de Atendimento Individual (semanal) – JUNHO/2020 

Usuário: Nátaly Mayara Reichardt 

Data Nascimento: 27/05/2002 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola 

     Data                                  Assunto 

05/06/2020 

Atendimento presencial: Iniciamos conversando sobre as 
questões da quarentena e os assuntos relacionados ao COVID. 
Na sequência abordamos assuntos relacionados a fase adulta, 
com foco em relacionamento e sexualidade. Trabalhamos sobre 
a visão do outro e as diferenças bem como o desenvolvimento 
para fase adulta.  

12/06/2020 

Feriado emendado. Atividade enviada para casa: Pote da 
gratidão com objetivo de agradecer e mudar nossa postura diante 
da vida, abrindo novos caminhos para que possamos visualizar 
novas e melhores perspectivas com mais amor e carinho pelas 
coisas e maior desejo de boas conquistas. Auxilia na 
autoconfiança, autoestima, bem-estar, aumenta a felicidade e 
reduz a depressão. 

19/06/2020 

Atendimento presencial: Abordamos questões de 
autopercepção, desejos e sonhos futuros e ainda sobre resolução 
de problemas. 

26/06/2020 
Atendimento presencial: Abordamos sentimentos e emoções 
com foco em habilidades sociais. 
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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: 06/2020 COD REC: 115 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS: 6392305 2,01

41.0 (01/03/2020)

DATA:

HORA:

PÁG :

06/07/2020

10:04:04

0001/0004

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

INSCRICAO:

INSCRICAO: 08.825.233/0001-35

FAP: 1,00

858700000375 640701792008 707642050807 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

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 0,00220,58252,500,002.757,30

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

0,00 0,00240,00281,620,003.000,00

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

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

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

0,00 0,00182,61195,540,002.282,60

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

0,00 0,00170,19176,910,002.127,36

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

0,00 0,00168,57174,480,002.107,15

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

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

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

0,00 0,00286,34360,010,003.579,13

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 0,00240,36282,170,003.004,56

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

0,00 0,00316,36412,540,003.954,39

47.050,97 0,00 0,00 4.595,22 3.764,07 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
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CENTRO                                  BAIRRO:RUA DOIS MIL E OINTENTA 51                        LOGRADOURO:

TOMADOR/OBRA:

FisJ2W8dyat0000-6 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: 06/2020 COD REC: 115 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

CIDADE: UF: CEP: CNAE:

6392305 2,01

41.0 (01/03/2020)

DATA:

HORA:

PÁG :

06/07/2020

10:04:04

0002/0004

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

BALNEARIO CAMBORIU                 SC 88330-452 8720499

Nº ARQUIVO: BxSY1QQGIJK0000-5

No DE CONTROLE:

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

INSCRICAO:

INSCRICAO: 08.825.233/0001-35

FAP: 1,00

858700000375 640701792008 707642050807 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 15 47.050,97 0,00 47.050,97 0,00

0,0047.050,970,0047.050,9715TOTAIS:
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CENTRO                                  BAIRRO:RUA DOIS MIL E OINTENTA 51                        LOGRADOURO:

TOMADOR/OBRA:

FisJ2W8dyat0000-6 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: 06/2020 COD REC: 115 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

CIDADE: UF: CEP: CNAE:

6392305 2,01

41.0 (01/03/2020)

DATA:

HORA:

PÁG :

06/07/2020

10:04:04

0003/0004

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

BALNEARIO CAMBORIU                 SC 88330-452 8720499

Nº ARQUIVO: BxSY1QQGIJK0000-5

No DE CONTROLE:

FGTS

INSCRICAO:

INSCRICAO: 08.825.233/0001-35

FAP: 1,00

858700000375 640701792008 707642050807 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%

47.050,97

0,00

15

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 

DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS ENCARGOS CONTRIB SOCIALCONTRIB SOCIAL TOTAL RECOLHER

3.764,07 0,00 0,00 3.764,070,00
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CENTRO                                  BAIRRO:

4.595,22

0,00

RUA DOIS MIL E OINTENTA 51                        LOGRADOURO:

TOMADOR/OBRA:

0,00

FisJ2W8dyat0000-6 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: 06/2020 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 :

06/07/2020

10:04:04

0004/0004

4.595,22

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 88330-452 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: BxSY1QQGIJK0000-5

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

DATA:

HORA:

PÁG :

10:04:04

06/07/2020

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

06/2020 115 2305 639 0000 1

RUA DOIS MIL E OINTENTA 51

BALNEARIO CAMBORIU SC 88330-452 0047-33674196

CENTRO

8720499

639

ALIQ RAT: 2,0

BxSY1QQGIJK0000-5

FisJ2W8dyat0000-6

FAP: 1,00

CNAE PREPONDERANTE: 8720499

RAT AJUSTADO: 2,00

Empregados/Avulsos 4.595,22 0,00 0,00

SEGURADO

0,00 4.595,22

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

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

EMPRESA

0,00 0,00

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

RAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RAT - Agentes Nocivos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Compensação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL 4.595,22 0,00 0,00 0,00 4.595,22

OUTRAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

TOTAL A RECOLHER 4.595,22 0,00 0,00 0,00 4.595,22

(*) 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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FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

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

DATA:

HORA:

PÁG : 001/001

10:04:04

06/07/2020

INSCRIÇÃO:EMPRESA:

CÓD REC: FPAS:

AMA LITORAL SC                                                                            

COMPETÊNCIA:06/2020 SIMPLES:639 1115

08.825.233/0001-35

QTDE TRABALHADORES

DEPÓSITO

REMUNERAÇÃO

ENCARGOS FGTS

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOC

TOTAL A RECOLHER

FGTS - 8%

15

47.050,97

3.764,07

0,00

0,00

0,00

3.764,07

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: 07/07/2020

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:

06/2020

06/07/2020

10:04:04

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

4.595,22 4.595,22

AMA LITORAL SC                                                                                                     2305 639

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

000008.825.233/0001-35

0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 % 
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CONECTIVIDADE SOCIAL

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

Seu arquivo BxSY1QQGIJK00005.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/07/2020 às 10:06:42.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F24040404040404040D82D5D4860666B21..

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: 06/2020
NRA: BxSY1QQGIJK00005
Base de Processamento: SC - Balneario de Camboriu
Código de Recolhimento: 115
Contato: JEAN CARLOS PEREIRA
Telefone: 004733635624

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.
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ESTADO DE SANTA CATARINA 

 
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 
 
 

 

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 06/12- 2020   - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

UNIDADE AMA LITORAL SC 

RESPONSÁVEL LINO CARLOS FRANZOI 

ASSUNTO PRESTAÇÃO DE CONTAS – 06ª  PARCELA DE 12  e  01ª PARCELA DE 06  DO 

ADITIVO 

RELATÓRIO Nº 01-29-07-2020 

  
Recebemos, na data de 27 de julho de 2020, documentação a título de prestação de contas da 
entidade supracitada, dando origem ao Processo 06/12-2020, referente à 6ª parcela do Termo de 
Colaboração  FMDCA 013/2019 e 1ª parcela do Aditivo do mesmo Termo, abaixo descrito, que após 
verificação documental, constatamos a seguinte situação: 
 

UNIDADE CONCEDENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL 

COMPLEMENTO: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

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$  31.481,67 +  
                R$  15.885,76 (aditivo) 
TOTAL   R$  47.367,43 

TERMO DE COLABORAÇÃO:  
FMDCA 013/2019 E ADITIVO 

DATA:  DEZ/2019 REPASSE EM: 03/07/2020 

GESTORA DA PARCERIA (DESDE 01/11/2019):       HAYDÉE ASSANTI 
     Matrícula nº 7.609/1998  -  Decreto 8643/2017 

                                                            CPF: 747.137.287-72 

 

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. 
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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  

 

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- RESSALVA: Nota Fiscal nº 18.995, emissão 17/07/2020 no valor de R$ 2.590,26 (dois mil, quinhentos e noventa 
reais e vinte e seis centavos), referente pagamento ao Laboratório de Análises Clínicas Ledra Ltda., de 23 
exames Coronavirus.  
Trata-se de pagamento irregular, e a entidade será notificada para devolução do recurso.  
A Notificação seguirá em cópia para a Comissão de Monitoramento e para a Secretaria de Controle 
Governamental e Transparência Pública. A comprovação de devolução deverá constar da próxima prestação 
de contas. 

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 COM RESSALVA da presente 
prestação de contas.                                                 
 

 

DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO  

À vista do exposto, encaminho o presente expediente para deliberação e adoção dos procedimentos 
subsequentes. 

               
 
             

                                 
                                  Haydée Assanti -  Gestora de Parceria                      29/07/2020 

Matrícula nº 7.609/1998 -    Decreto 8643/2017 

De  acordo: Ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
 
 
 
 
 

 
 

Anna Chritina Barrichelo 
Gestora do FMDCA 
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