
  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:   
07/12 - 2020 

RELATÓRIO:  

02/28/08/2020 

 

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  

07 

REPASSE EM:  

 
06/08/2020 

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
G3352508191138481 
25/08/2020 08:22:54

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

23/07/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C

06/08/2020 1489 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.489.000.190.140 15.885,76 C

06/08 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV

06/08/2020 1489 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.489.000.190.140 31.481,67 C

06/08 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV

06/08/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 822.190.904.071.012 10,45 D

Cobrança referente a 23/07/2020

06/08/2020 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os 882.190.904.466.270 84,00 D 47.272,98 C

Cobrança referente a 05/08/2020

07/08/2020 5271 99015 120 Transferido para Poupan?a 550.132.510.027.725 1.877,86 D

07/08 0132 510027725-0 MARIANA FARINA

07/08/2020 5271 99015 470 Transfer?ncia enviada 550.305.000.079.318 3.117,21 D

07/08 0305 79318-3 MONIQUE FERNAN

07/08/2020 5271 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.272.000.019.680 1.951,03 D

07/08 3272 19680-0 LARA K SOARES

07/08/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 80.701 3.914,71 D

341 8490 54342074915 CATIA CRISTIANE P

07/08/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 80.702 2.402,90 D

104 3569 08315837974 FRANCIELE SCHAIAN

07/08/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 80.703 1.950,45 D

104 3523 03973258945 KARINA DE SOUZA

07/08/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 80.704 3.091,05 D

033 1210 00904555097 MAURICIO DOS SANT

07/08/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 80.705 3.092,10 D

756 3069 08676915903 RAFAELA COSTA JOS

07/08/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 80.706 1.912,07 D

104 3569 86023829953 RUTH MATHIAS ZAGE

07/08/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 80.707 1.771,38 D

136 1757 05747723910 TAMYRIS MEES ESPI

07/08/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 80.708 3.393,81 D

237 0139 01442221089 TANISE REJANE GOM

07/08/2020 0000 13105 375 Impostos 80.709 3.775,57 D

FGTS ARRECADACAO GRF

07/08/2020 0000 13105 375 Impostos 80.710 3.869,65 D

GPS - CODIGO DE BARRAS

07/08/2020 0000 13105 375 Impostos 80.711 961,23 D

RFB- DARF PRETO CALCULADO

07/08/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 832.201.200.381.880 10,45 D

Cobrança referente 07/08/2020
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07/08/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 832.201.200.381.881 10,45 D

Cobrança referente 07/08/2020

07/08/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 832.201.200.381.882 10,45 D

Cobrança referente 07/08/2020

07/08/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 832.201.200.381.883 10,45 D

Cobrança referente 07/08/2020

07/08/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 832.201.200.381.884 10,45 D

Cobrança referente 07/08/2020

07/08/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 832.201.200.381.885 10,45 D

Cobrança referente 07/08/2020

07/08/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 832.201.200.381.886 10,45 D 10.118,81 C

Cobrança referente 07/08/2020

14/08/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 81.401 1.588,00 D 8.530,81 C

UNICRED UNIAO

18/08/2020 5271 99015 870 Transfer?ncia recebida 555.271.000.340.494 167,60 C 8.698,41 C

18/08 5271 340494-3 AMA LITORAL SC

19/08/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 81.901 1.582,81 D

341 6615 006019530000168 FERNANDO JESS

19/08/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 832.321.200.477.717 10,45 D 7.105,15 C

Cobrança referente 19/08/2020

20/08/2020 5271 99015 870 Transfer?ncia recebida 555.271.000.340.494 10,45 C

20/08 5271 340494-3 AMA LITORAL SC

20/08/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 82.001 2.256,25 D

033 4287 082858903000172 PRAIANA COMER

20/08/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 832.331.200.307.051 10,45 D 4.848,90 C

Cobrança referente 20/08/2020

21/08/2020 5271 99015 870 Transfer?ncia recebida 555.271.000.340.494 10,45 C

21/08 5271 340494-3 AMA LITORAL SC

21/08/2020 5271 99015 470 Transfer?ncia enviada 555.271.000.305.486 846,00 D

21/08 5271 305486-1 AIRTON PADILHA

21/08/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 82.101 93,41 D 3.919,94 C

KOCH HIPERMERCADO LTDA

24/08/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 82.401 716,23 D

KOCH HIPERMERCADO LTDA

24/08/2020 0000 13105 363 Pagto conta telefone 82.402 203,51 D 3.000,20 C

NET SERVICOS

25/08/2020 5271 05271 109 Pagamento de Boleto 82.501 3.000,20 D

PAPELARIA COR-DE-ROSA

25/08/2020 5271 05271 870 Transfer?ncia recebida 555.271.000.340.494 2.590,26 C

25/08 5271 340494-3 AMA LITORAL SC

25/08/2020 5271 05271 144 Transfer?ncia enviada 551.489.000.190.140 2.590,26 D

25/08 1489 PMBC FMDC 00008825233000135

25/08/2020 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

Saldo 0,00 C
Juros 0,00 
Data de Debito de Juros 31/08/2020
IOF 0,00 
Data de Debito de IOF 01/09/2020

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

 
Transação efetuada com sucesso por: JC106572 EDUARDO E FROTA.

4 / 702



25/08/2020 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 3/3

 

 

5 / 702



6 / 702

User
Realce



7 / 702

User
Realce



8 / 702

User
Realce



9 / 702



10 / 702



11 / 702



12 / 702



13 / 702



14 / 702

User
Realce



15 / 702

User
Realce



16 / 702

User
Realce



17 / 702

User
Realce



18 / 702

User
Realce



19 / 702

User
Realce



20 / 702

User
Realce



21 / 702

User
Realce



22 / 702



23 / 702



24 / 702



25 / 702



26 / 702



27 / 702



28 / 702

User
Realce

User
Realce



29 / 702



30 / 702



31 / 702



32 / 702



33 / 702



34 / 702



35 / 702



36 / 702



37 / 702



38 / 702



39 / 702



40 / 702



41 / 702



42 / 702



43 / 702



44 / 702



45 / 702



46 / 702



47 / 702



48 / 702



49 / 702



50 / 702



51 / 702



52 / 702



53 / 702



54 / 702



55 / 702



56 / 702



57 / 702



58 / 702



59 / 702



60 / 702



61 / 702



62 / 702

User
Realce



63 / 702

User
Realce



64 / 702

User
Realce



65 / 702

User
Realce



07/08/2020

1/1

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:17:50 do dia 07/08/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/02/2021.
Código de controle da certidão: 9BD7.68F9.5D75.4B4E
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.

Disposit ivo Legal: Lei nº 3938/ 66, Art . 154
Número da cert idão: 200140092081692
Data de emissão: 03/ 08/ 2020 08:25:38
Validade (Lei nº 3938/ 66, Art . 158,
modificado pelo art igo 18 da Lei n
15.510/ 11.):

02/ 10/ 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: 03/ 08/ 2020 08:25:39
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N° 149146/2020

Requerente:

Data: 03/08/2020

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, 3 de agosto de 2020.

Esta certidão terá Validade pelo período de 90 dias

Código de Controle da Certidão: 2020149146

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: AMA LITORAL SC (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 08.825.233/0001-35

Certidão nº: 17850367/2020

Expedição: 03/08/2020, às 08:32:35

Validade: 29/01/2021 - 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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03/08/2020 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:21/07/2020 a 19/08/2020 

Certificação Número: 2020072103473748168185

Informação obtida em 03/08/2020 08:30:11

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

70 / 702



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

DATA:

HORA:

PÁG :

15:06:55

05/08/2020

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

07/2020 115 2305 639 0000 1

RUA SAO PAULO 470

BALNEARIO CAMBORIU SC 88339-025 0047-33674196

ESTADOS

8720499

639

ALIQ RAT: 2,0

CpvT1E9sxZp0000-6

MfpG5GrAp5T0000-6

FAP: 1,00

CNAE PREPONDERANTE: 8720499

RAT AJUSTADO: 2,00

Empregados/Avulsos 4.612,48 0,00 0,00

SEGURADO

0,00 4.612,48

Contribuintes Individuais 503,22 0,00 0,00 0,00 503,22

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 5.115,70 0,00 0,00 0,00 5.115,70

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 5.115,70 0,00 0,00 0,00 5.115,70

(*) 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

15:06:55

05/08/2020

INSCRIÇÃO:EMPRESA:

CÓD REC: FPAS:

AMA LITORAL SC                                                                            

COMPETÊNCIA:07/2020 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

47.194,74

3.775,57

0,00

0,00

0,00

3.775,57

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: 07/08/2020

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:

07/2020

05/08/2020

15:06:55

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

5.115,70 5.115,70

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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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: 07/2020 COD REC: 115 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS: 6392305 2,01

41.0 (01/03/2020)

DATA:

HORA:

PÁG :

05/08/2020

15:06:55

0001/0005

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

INSCRICAO:

INSCRICAO: 08.825.233/0001-35

FAP: 1,00

858200000376 755701792002 807643050807 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 0,00230,41267,250,002.880,20

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 0,00170,24176,990,002.128,02

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

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

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

74 / 702



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: 07/2020 COD REC: 115 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS: 6392305 2,01

41.0 (01/03/2020)

DATA:

HORA:

PÁG :

05/08/2020

15:06:55

0002/0005

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

INSCRICAO:

INSCRICAO: 08.825.233/0001-35

FAP: 1,00

858200000376 755701792002 807643050807 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

ROGIANE GORDIM DE AVILA DUARTE 141.75226.72-5 13 02392

0,00 0,000,00503,220,002.516,13

49.710,87 0,00 0,00 5.115,70 3.775,57 0,00

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

TOMADOR/OBRA:

MfpG5GrAp5T0000-6 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: 07/2020 COD REC: 115 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

CIDADE: UF: CEP: CNAE:

6392305 2,01

41.0 (01/03/2020)

DATA:

HORA:

PÁG :

05/08/2020

15:06:55

0003/0005

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

BALNEARIO CAMBORIU                 SC 88339-025 8720499

Nº ARQUIVO: CpvT1E9sxZp0000-6

No DE CONTROLE:

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

INSCRICAO:

INSCRICAO: 08.825.233/0001-35

FAP: 1,00

858200000376 755701792002 807643050807 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 47.194,74 0,00 47.194,74 0,00

13 1 2.516,13 0,00 2.516,13 0,00

0,0049.710,870,0049.710,8716TOTAIS:
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ESTADOS                                 BAIRRO:RUA SAO PAULO 470                                 LOGRADOURO:

TOMADOR/OBRA:

MfpG5GrAp5T0000-6 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: 07/2020 COD REC: 115 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

CIDADE: UF: CEP: CNAE:

6392305 2,01

41.0 (01/03/2020)

DATA:

HORA:

PÁG :

05/08/2020

15:06:55

0004/0005

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

BALNEARIO CAMBORIU                 SC 88339-025 8720499

Nº ARQUIVO: CpvT1E9sxZp0000-6

No DE CONTROLE:

FGTS

INSCRICAO:

INSCRICAO: 08.825.233/0001-35

FAP: 1,00

858200000376 755701792002 807643050807 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%

47.194,74

0,00

15

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 

DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS ENCARGOS CONTRIB SOCIALCONTRIB SOCIAL TOTAL RECOLHER

3.775,57 0,00 0,00 3.775,570,00
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ESTADOS                                 BAIRRO:

5.115,70

0,00

RUA SAO PAULO 470                                 LOGRADOURO:

TOMADOR/OBRA:

0,00

MfpG5GrAp5T0000-6 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: 07/2020 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 :

05/08/2020

15:06:55

0005/0005

5.115,70

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

EMPRESA

H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0

N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0 Q2: 0

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

U3: 0 V3: 0

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

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

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

BALNEARIO CAMBORIU                 SC 88339-025 0047 3367 4196 8720499

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

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

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

Nº ARQUIVO: CpvT1E9sxZp0000-6

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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CONECTIVIDADE SOCIAL

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

Seu arquivo CpvT1E9sxZp00006.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/08/2020 às 15:10:05.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F24040404040404040D853590C0813D003..

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: 07/2020
NRA: CpvT1E9sxZp00006
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.

79 / 702



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 
_____________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Balneário Camboriú, 31 de julho de 2020. 
 
 

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS 
 

JULHO 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 JULHO do presente ano, decidiu com base nos 

decretos, bem como o aumento crescente do número de casos de COVID-19  em Balneário 

Camboriú, suspender as atividades presenciais, permanecendo nesse momento por atendimento de 

forma remota apoiando os atendidos e suas famílias, visando a prevenção/proteção de todos, a fim 

de evitar  aglomeração de pessoas entre os profissionais e atendidos, mesmo mantendo as 

orientações do Ministério da Saúde.  Além do mais, essa decisão também se baseou na saúde dos 

atendidos ou seja das pessoas com Transtorno do Espectro Autista, no intuito de evitar a 

contaminação e preservar a saúde de todos, a qual foi informado aos conselhos de direitos e também 

o órgão gestor/gestora de parcerias.  

Nesse sentido, a equipe de profissionais continuaram realizando os atendimentos com os 

atendidos por meio remoto através de vídeo-chamadas, contato telefônico, whatsap, atividades 

online e impressas de acordo com a realidade da família, a fim de fazer a diferença na vida de cada 

atendido, bem como o apoio as famílias.  

Os atendimentos/atividades foram realizadas/encaminhadas de forma individual para cada 

atendido de diferentes áreas/especialidades profissionais, respeitando a 

individualidade/particularidade de cada caso. Assim é realizado todo o acompanhamento das 

atividades enviadas através de meio remoto, bem como o feedback das famílias em relação as 

dificuldades e facilidades e o andamento das mesmas.  

Além do mais, no mês de julho/2020 foram realizadas reuniões com a equipe, discussões de 

casos, estudos, elaboração de planilha de controle das atividades enviadas para os atendidos, revisão 

das atividades presenciais/remotas no período de março de 2020 até julho de 2020, devido a questão 

da pandemia do COVID 19.  

Além da atenção destinada aos usuários que já frequentam a instituição através de meios 

remotos, o estudo caso a caso, a elaboração e acompanhamento dos planos de atividades para cada 

atendido, a equipe clínica institucional deu continuidade ainda as 
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AVALIAÇÕES/REAVALIAÇÕES/DEVOLUTIVAS de pacientes que aguardavam na fila de 

espera, para ingresso destes usuários junto a instituição. 

Contudo, ressalta-se que a equipe de profissionais continua dando todo o apoio aos 

atendidos e suas famílias a fim deles se sentirem apoiados, bem como que consiga fazer a diferença 

no tratamento e na vida dos mesmos.   

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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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: 01/07/2020 a 31/07/2020 

 
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, artes, 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 

Dificuldades 
encontradas 

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:353 
 

Psicologia: 413 
 

Fisioterapia: 187 
 

Terapia 
Ocupacional: 169 

 
 

Adesão ao 
tratamento/terapias e 
orientações familiares 

com grande 
comprometimento da 

família; 
Melhora nos aspectos 
globais das crianças e 

adolescentes 
atendidos, tais como: 

autonomia, fala, 
desenvolvimento 
como um todo. 

Manter a 
frequência 
em 100%; 
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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 

 
 

 
Meta/Objetivo específico 02:  

Etapa/Atividade 
prevista 

Nº de 
atendi
mentos 
previst

os 

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. 

 

03 228 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; 

atendimento, 

acompanhamento e 

orientação da pessoa com 

TEA em atendimento na 

instituição. 

 

02 13 
 

 

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. 
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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 

 
 

 
 
 

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 1364 Diminuir as 
dificuldades das 
pessoas com TEA 
atendidas garantindo 
seus direitos. 

Manter a frequência para 
não interromper o 
tratamento. 

 
 

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;   

02        -------- 
 

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. 
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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 -------- Mais adesão ao 
tratamento, 
diminuiu  os índices 
de faltas e possível 
realizar 
acompanhamentos e 
encaminhamentos 
de acordo com a 
necessidade de cada 
família. 

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

 
 
 
 
 
 
 

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.   
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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 

 
 

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

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

 
 

Balneário Camboriú, 31 de julho de 2020. 
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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: JULHO/2020 - PRESENCIAIS: 00 

 Total de Atendimentos Psicologia Realizados: JULHO/2020 - REMOTO: 413 

 

 

PSICOLOGIA 

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

------- 331 236 409 

 

415 622 413 ----- ----- ----- ----- ----- 

Meta: 3300 anual 

atendimentos de 

Fonoaudiologia 

 

 Total de Atendimentos Fonoaudiologia Realizados: JULHO/2020 - PRESENCIAIS: 00 

 Total de Atendimentos Fonoaudiologia Realizados: JULHO/2020 - REMOTO: 353 

 

 FONOAUDIOLOGIA 

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

------ 322 228 397 388 436 353 ----- ----- ----- ----- ----- 

Meta: 1500 anual 

atendimentos de 

Fisioterapia 

 

 Total de Atendimentos Fisioterapia Realizados: JULHO/2020 - PRESENCIAIS: 00 

 Total de Atendimentos Fisioterapia Realizados: JULHO/2020 - REMOTO: 187 

 

 

FISIOTERAPIA 

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

------- 163 106 215 

 

220 268 187 ----- ----- ----- ----- ----- 
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Meta: 1500 anual 

atendimentos de 

Terapia 

Ocupacional 

 

 

 Total de Atendimentos Terapia Ocupacional Realizados: JULHO/2020 - PRESENCIAIS: 00 

 Total de Atendimentos Terapia Ocupacional Realizados: JULHO/2020 - REMOTO: 169 

 

 

TERAPIA 

OCUPACIONAL 

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

------- 130 123 219 205 289 169 ----- ----- ----- ----- ----- 
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ATENDIMENTOS/ORIENTAÇÕES/ACOMPANHAMENTOS  

JULHO/2020 

No mês de JULHO de 2020 foram realizados:  

 05 - Reunião com a equipe psicossocial, equipe clínica  e a coordenadora, a fim 

de discutir sobre a continuidade dos atendimentos através de atividades propostas 

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

19, estudo de casos, a realização das avaliações/reavaliações dos casos que 

aguardam na fila de espera, entre outros assuntos que são importantes a fim de 

manter a qualidade dos serviços prestados e não afetar de forma drástica em 

função da paralização dos atendimentos presenciais devido a quarentena; 

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

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

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

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

da UNIMED para consultas;  

 94 – atendimento aos pais/responsáveis através da conferência, revisão e envio de 

tabela organizacional para os pais das atividades onlines e via meios remotos 

realizadas durante esse período de quarentena, do dia 23/03/2020 a 17/07/2020; 

 05 - reunião entre as equipes clínica e psicossocial institucional, a fim do 

planejamento, pesquisa e implantação dos serviços ofertados pela Plataforma do 

Google Suíte como ferramenta para facilitar o desenvolvimento e 

acompanhamento de atividades com fins terapêuticos enviadas para as famílias, 

do dia 27 ao 31/07/2020; 

 14 – 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; 

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

comunidade em geral relacionado aos atendimentos oferecidos e funcionamento 

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

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

médica institucional, aquisição de receitas e laudo médico a se realizar nos dias 

08, 15 e 29 de julho de 2020; 

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

especializada aos usuários que aguardam na fila de espera; 

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

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

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMA Litoral-SC 

JULHO/2020 
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ATENDIMENTO INDIVIDUAL 

CADASTRO NOVOS USUÁRIOS – FILA DE ESPERA INSTITUCIONAL 

 

 JULHO/2020 
 
 Usuário: MURILO DA SILVA NUNES 

Data Nascimento: 30/08/2014 

Nome da mãe: TATIANA ALVES DA SILVA 

Data do cadastro na instituição: 07/07/2020 

_______________________________________________________________________________________________ 

 Usuário: PYETRO NUNES MOREIRA 

Data Nascimento: 29/07/2016 

Nome da mãe: MARIELI NUNES 

Data do cadastro na instituição: 08/07/2020 

_______________________________________________________________________________________________ 

 Usuário: LAURA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS 

Data Nascimento: 10/04/2008 

Nome da mãe: LEILA MARIA DA COSTA FERREIRA 

Data do cadastro na instituição: 09/07/2020 

_______________________________________________________________________________________________ 

 Usuário: GABRIEL PEREIRA DE AQUINO  
Data Nascimento: 19/10/2013 

Nome da mãe: INDIANA DE AQUINO PEREIRA 

Data do cadastro na instituição: 22/07/2020 

_______________________________________________________________________________________________ 

 Usuário: OTÁVIO HENRIQUE SKOULA MERA 

Data Nascimento: 07/05/2017 

Nome da mãe: PALOMA CAROLINE SKOULA 

Data do cadastro na instituição: 24/07/2020 

_______________________________________________________________________________________________ 

 Usuário: JOAQUIM DIAS DE MENDONÇA 

Data Nascimento: 21/11/2017 

Nome da mãe: ARIANA VERIDIANA S. DIAS DE MENDENÇA 

Data do cadastro na instituição: 29/07/2020 
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 Usuário: GUSTAVO HENRIQUE RUPPENTHAL DE SOUZA 

Data Nascimento: 11/01/2004 

Nome da mãe: ILAIR APARECIDA RUPPENTHAL 

Data do cadastro na instituição: 31/07/2020 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psicossocial AMA Litoral-SC 

JULHO/2020 
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AGENDA DR. LUIS FERNANDO 
(Médico Psiquiatra) 

 
DATA: 08/07/2020 (quarta-feira) 

 

CONSULTAS 

                                                     

                  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 8h15 – Gustavo Kolm Barichelo 
 09h00 – Luan Henrique Sebold 
 09h45 – Anthony Moeller e Silva 
 10h30 – Fábio Henrique Firmino Molinari 
 11h15 – Leonardo Assunção Martins 
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AGENDA DR. LUIS FERNANDO 
(Médico Psiquiatra) 

 
DATA: 15/07/2020 (quarta-feira) 

 

CONSULTAS 

                                                     

                  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 8h15 – Pedro Henrique  B. do Amaral 
 09h00 – Guilherme Grisard 
 09h45 – Daniel Victor Pires Pereira 
 10h30 – Lucas Norberto Campos 
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AGENDA DR. LUIS FERNANDO 
(Médico Psiquiatra) 

 
DATA: 29/07/2020 (quarta-feira) 

 

CONSULTAS 

                                                     

                  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 8h30 – Philip Oliveira Correia 
 09h15 – Jean Fernando de Oliveira Junior 
 10h00 – Gabriel Luiz Pereira Andrade 
 10h45 – Isabella Couto 
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ATENDIMENTO FAMILIAR 
 
 

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO/2020 
 
 
De 01/07/2020 à 31/07/2020 
 

 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. 
 

 
AVALIAÇÕES/DEVOLUTIVAS: 
 
 
 08/07  

 
  Atendimento com responsáveis pela usuária Isabelli Pereira Lima; 
 Atendimento com responsáveis pela usuária Alana Godoy Silveira; 
 Atendimento com responsáveis pelo usuário Pedro Yohan Biscaia. 
 
 
 

 29/07  
 

 Atendimento com responsáveis pela usuária Alana Godoy Silveira; 
 Atendimento com responsáveis pelo usuário Pedro Yohan Biscaia. 
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Relatório de Atividades 
Psicólogo Familiar Juliano Amaral Mattos 

Psicossocial 
 

No mês de Julho de 2020 foram realizados atendimentos familiares e orientações aos 

pais dos usuários por meio de ferramentas de comunicação online bem como em formato 

presencial de acordo com as demandas levantadas em virtude da quarentena e todas as 

dificuldades encontradas pelos mesmos. 

Mantemos os atendimentos quinzenais na instituição (formato de atuação reduzido afim 

de evitar aglomerações), através da equipe multidisciplinar, de forma protegida e mantendo 

todos os cuidados necessários devido ao COVID-19, a fim de garantir a integridade e saúde de 

todos. 

Neste mês iniciamos o trabalho de pesquisa e implantação dos serviços ofertados pelo 

Google Suíte como ferramentas para facilitar o desenvolvimento e acompanhamento de 

atividades com fins terapêuticos enviadas para as famílias. 

Também foram realizadas reuniões entre a equipe interdisciplinar nas quartas-feiras 

com o objetivo de realizar estudo de casos dos pacientes e alinhar os atendimentos e orientações 

online bem como presenciais. 

A partir da segunda quinzena de julho elaboramos uma estratégia para aumentar o 

engajamento dos pais nas atividades com fins terapêuticos que já haviam sido enviadas para as 

famílias. Dessa forma entramos em contato com todas as famílias para parabenizar pelas 

atividades concluídas e encoraja-las naquelas que ainda não haviam realizado. 

Desse modo, continuamos a luta a fim de contribuir na garantia dos direitos das crianças 

e adolescentes atendidos e suas famílias, realizando assim um trabalho em equipe bem 

articulado como forma de garantir a efetividade e qualidade nos atendimentos realizados. 

Atenciosamente, 

 

 

 

 
 
 
 

                                              Psicossocial AMA Litoral-SC 

 JULHO/2020  
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REUNIÃO COM A REDE INTERSETORIAL 

DATA: 07/07/2020 

HORÁRIO: 09 HORAS 

LOCAL: via Skype – vídeo conferência 

 

 No dia 07 de julho de 2020, ás 9 horas realizou-se via Skype, a reunião ordinária do 

Conselho Municipal da Criança e do Adolescente – CMDCA, sendo que a AMA Litoral está 

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

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

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

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

PAUTA: 

Pauta 01: Aprovação da Ata; 

Pauta 02: Leitura dos Ofícios Expedidos e Documentos Recebidos; 

Pauta 03: Regime de Plantão do Conselho Tutelar; 

Pauta 04: Comissão de Registro, Inscrição e Reavaliação – Análise dos Documentos do CIEE -

 Centro de Integração Empresa Escola de Santa Catarina e da GERAR – Geração de Emprego e 

Renda; 

Pauta 05 Assuntos Gerais. 

 

 

 

 

Equipe psicossocial  

AMA Litoral SC. 

 

 

 

Psicossocial AMA Litoral - SC 
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REUNIÃO COM A REDE INTERSETORIAL 

DATA: 16/07/2020 

HORÁRIO: 09 HORAS 

LOCAL: via Skype – vídeo conferência 

 

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

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

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

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

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

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

com deficiência desde os atendimentos, estacionamento, Políticas de Lei que está tramitando e 

andamento, entre outros.  

  

 

Equipe psicossocial  

AMA Litoral SC 
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REUNIÃO COM A REDE INTERSETORIAL 

DATA: 21/07/2020 

HORÁRIO: 09 HORAS 

LOCAL: via Skype – vídeo conferência 

 No dia 21 de julho de 2020, ás 9 horas realizou-se via Skype, a reunião ordinária do 

Conselho Municipal da Criança e do Adolescente – CMDCA, sendo que a AMA Litoral está 

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

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

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

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

AUTA: 

Pauta 01: Aprovação da Ata; 

Pauta 02: Leitura dos Ofícios Expedidos e Documentos Recebidos; 

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

Pauta 04: Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e de Proteção Social de Crianças e 

Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência; 

Pauta 05: Nova gestão da Casa dos Conselhos;  

Pauta 06: Comissão de Registro, Inscrição e Reavaliação – Análise dos Documentos da GERAR – 

Geração de Emprego e Renda; 

Pauta 07 Assuntos Gerais. 

 

 

Equipe psicossocial  

AMA Litoral SC 
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VISITA E ATENDIMENTO DOMICILIAR 

JULHO 2020 

 

As visitas domiciliares foram suspensas por ora, devido ao aumento do número de casos de COVID-
19 no município e região, bem como a questão do risco pessoal/saúde de acordo com legislações e 
decretos.   
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RELATÓRIO MENSAL – JULHO/2020 

 

AMA 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: Julho/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

06/07/2020 

Atividade para casa: 
 
Objetivo: Conhecer a forma de brincar da criança e família, 
proporcionando momentos de interação, aprimorar processo lúdico e 
simbólico. 
 
Como fazer? 
 
- Separar carrinhos e bonecos; 
 
- Separar legos ou caixas para montar os “locais” que a criança 
frequenta (Casa, mercado, casa de algum parente, escola, AMA); 
 
- Brincar com a criança criando a historinha de sua rotina com os 
bonecos e os “locais” montados; 
 
- Exemplo “Vamos pegar você (um bonequinho) e ir até o mercado?” 
“Vamos visitar a vovó? (utilizando os bonecos)” 
 
- Durante a brincadeira faça o som dos animais, dos carrinhos, imite 
a voz das pessoas; 
 
- Brinque, divirta-se e utilize a sua imaginação junto com a criança! 
RESPOSTA: PENDENTE 
 

13/07/2020 

Familiar não retornou a atividade enviada no dia 06/07/2020, sendo 
assim segui conduta terapêutica. 
RESPOSTA: aguardando retorno da atividade anterior. 
 

20/07/2020 
à 

31/07/2020 

Nesta data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o envio das atividades que serão 
realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle 
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de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse 
período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta 
todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais 
que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 
melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi 
realizado.   

Objetivos 
 

- Habilidades motoras básicas de locomoção, manipulação e 
estabilização (caminhar, correr, saltar, saltitar, arremessar/lançar, 
recepcionar/agarrar, rebater, chutar, equilibrar, flexionar, agachar, 
rolar, etc.); 
- Coordenação motora ampla (fina e grossa); 
- Socialização, criatividade e autonomia; 
- Esquema corporal;  
- Estruturação espacial;  
- Orientação temporal; 
- Lateralidade. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Paulo Alfredo Watanuki Vasconcellos 
Data Nascimento: 24/01/2009 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

06/07/2020 

Atividade para casa: Boliche Reciclável 
 
Tempo da atividade: 10 à 15 minutos. 
 
Repetição: 2 vezes na semana. 
 
Materiais: Utilizar 10 garrafas pet e fazer uma bola de meia ou se 
tiver bola convencional . 
 
Objetivos: Desenvolver a socialização, percepção visual-motora e 
precisão. 
 
Como fazer a atividade:  
 
Desenvolvimento: coloque as garrafas como se fossem os pinos do 
boliche (uma fileira com quatro garrafas, uma com três garrafas, uma 
com duas garrafas e a última com apenas uma garrafa, bem na 
frente). A uma distância de pelo menos três metros, role a bola no 
chão, em direção às garrafas, para tentar derrubá-las. A pontuação 
do jogo é calculada de acordo com os números correspondentes às 
garrafas que forem derrubadas. Quem somar mais pontos em cinco 
rodadas, vence. A cada rodada, as garrafas devem ser recolocadas 
no lugar, mas em posições diferentes, de forma que o jogador não 
enxergue o número do verso da garrafa. 
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

13/07/2020 

Atividade para casa: Reloginho  
 
Tempo da atividade: 10 à 15 minutos. 
 
Repetição: 2 vezes na semana. 
 
Materiais: Corda ou uma toalha grande. 
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Objetivos: Trabalhar a noção espacial e estimular uma resposta 
perante ao movimento da corda. Juntamente estaremos englobando 
a coordenação ampla e o equilíbrio.  
 
Como fazer a atividade:  
 
Uma pessoa fica no centro da roda com a corda e os outros 
participantes da brincadeira ficam ao redor, formando um círculo. 
Quem está no meio gira a corda bem rente ao chão e os demais 
precisam pular a corda sem deixá-la encostar na perna ou pés. 
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

20/07/2020 
à 

31/07/2020 

Nesta data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o envio das atividades que serão 
realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle 
de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse 
período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta 
todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais 
que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 
melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi 
realizado.   

Objetivos 
 

- Habilidades motoras básicas de locomoção, manipulação e 
estabilização (caminhar, correr, saltar, saltitar, arremessar/lançar, 
recepcionar/agarrar, rebater, chutar, equilibrar, flexionar, agachar, 
rolar, etc.); 
- Coordenação motora ampla (fina e grossa); 
- Socialização, criatividade e autonomia; 
- Esquema corporal;  
- Estruturação espacial;  
- Orientação temporal; 
- Lateralidade. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Soraya Coati Amarante da Rosa 
Data Nascimento: 11/04/2011  
Mês: Julho/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

06/07/2020 

Atividade para casa: Conhecendo a Rotina 
 
Objetivo: Conhecer um pouco mais o dia a dia da Soraya. 
 
Materiais: Perguntas em anexo. 
 
Modo de fazer: Responder as perguntas abaixo por áudio, vídeo ou 
escrita (com foto). 
 
Questionário 
 
- Qual horário Soraya acorda?  
 
- Qual horário Soraya almoça? 
 
- Quantas refeições por dia Soraya costuma realizar? 
 
- Em qual momento do dia a família brinca/faz atividade com a 
Soraya?  
 
- Qual o melhor horário do dia para realizar um relaxamento com a 
criança?  
 
- O que a Soraya faz quando está sozinha, sem o estímulo dos pais? 
  
- Quais horários a criança assiste TV ou Tablet?  
 
- Quantas vezes ao dia Soraya escova os dentes? Em quais 
momentos? 
 
- Qual horário Soraya costuma dormir? 
 
- Quantas horas de sono Soraya costuma ter? 
RESPOSTA: PENDENTE 
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13/07/2020 
Segui conduta terapêutica.  
RESPOSTA: aguardando retorno da atividade anterior. 
 

 
 
 

20/07/2020 
à 

31/07/2020 

Nesta data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o envio das atividades que serão 
realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle 
de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse 
período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta 
todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais 
que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 
melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi 
realizado.   

Objetivos 
 

- Habilidades motoras básicas de locomoção, manipulação e 
estabilização (caminhar, correr, saltar, saltitar, arremessar/lançar, 
recepcionar/agarrar, rebater, chutar, equilibrar, flexionar, agachar, 
rolar, etc.); 
- Coordenação motora ampla (fina e grossa); 
- Socialização, criatividade e autonomia; 
- Esquema corporal;  
- Estruturação espacial;  
- Orientação temporal; 
- Lateralidade. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Isabella Couto 
Data Nascimento: 16/01/2008 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

06/07/2020 

Atividade para casa: Rolo de Pulso ou Rosca de Punho 
 
Tempo da atividade: 3 à 5 séries. 
 
Repetição: 2 vezes na semana. 
 
Materiais: corda e 2 garrafa pet de 500 ml. 
 
Objetivos: Trabalhar o fortalecimento do antebraço, empunhadura 
das mãos e concentração. 
 
Como fazer a atividade:  
 
- Coloque as extremidades da corda amarrada no centro das 2 
garrafas pets, uma de cada lado. 
-  Realize o exercício ereto com os pés paralelos aos ombros e braços 
esticados à frente. Depois com um pé a frente do outro 
alternadamente; 
 
- Iniciar o exercício com a corda esticada. Enrole a corda com o 
movimento rodando a garrafa, uma mão após a outra, repetindo até 
uma garrafinha encoste na outra; 
 
- Em seguida, retorne para baixo, girando os punhos na direção 
oposta. 
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

13/07/2020 

Atividade para casa: Encher os copos 
 
Objetivo: Desenvolver a atenção, autonomia, percepção e 
movimento/fortalecimento dos membros superiores. 
 
Materiais: Jarra ou garrafa, 3 copos transparentes e água ou grãos 
(arroz, feijão...) 
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Modo de fazer 
 
1º passo: pegue os copos transparentes e faça 1 marca de altura 
diferente em cada copo.  
2º passo: coloque dentro da jarra a água ou os grãos (não precisa 
encher muito). 
3º passo: peça para Isabella sentar à mesa e coloque os copos e a 
jarra (com o conteúdo dentro) à sua frente. 
4º passo: peça para Isabella encher, com o conteúdo da jarra, cada 
copo até a marca indicado nele. 
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

20/07/2020 
à 

31/07/2020 

Nesta data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o envio das atividades que serão 
realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle 
de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse 
período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta 
todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais 
que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 
melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi 
realizado.   

Objetivos 
 

- Habilidades motoras básicas de locomoção, manipulação e 
estabilização (caminhar, correr, saltar, saltitar, arremessar/lançar, 
recepcionar/agarrar, rebater, chutar, equilibrar, flexionar, agachar, 
rolar, etc.); 
- Coordenação motora ampla (fina e grossa); 
- Socialização, criatividade e autonomia; 
- Esquema corporal;  
- Estruturação espacial;  
- Orientação temporal; 
- Lateralidade. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Davi Costa Rocha 
Data Nascimento: 26/03/2015 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

06/07/2020 

Atividade para casa: Circuito caseiro 
 
Tempo da atividade: 10 à 15 minutos. 
Repetição: 2 vezes na semana. 
 
Objetivos: Trabalhar a marcha, equilíbrio, coordenação e 
concentração. 
 
Como fazer a atividade:  
 
- Colocar alguns obstáculos espalhados pela casa (caixa de sapato, 
calçado, balde, vassouras, etc.).  
A proposta da atividade é  fazer zig-zag com a criança pelos objetos. 
 
- Ainda com os objetos espalhados estimular a caminhada e a marcha 
entre os objetos. 
 
- E por último caminhar sobre os objetos em linha reta. Exemplo: 
corda, cinta, tábua, linha, mangueira, etc.  
RESPOSTA: PENDENTE 
 

13/07/2020 

Familiar não retornou a atividade enviada no dia 06/07/2020, sendo 
assim segui conduta terapêutica. 
RESPOSTA: aguardando retorno da atividade anterior. 
 

20/07/2020 
à 

31/07/2020 

Nesta data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o envio das atividades que serão 
realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle 
de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse 
período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta 
todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais 
que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 
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melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi 
realizado.   

Objetivos 
 

- Habilidades motoras básicas de locomoção, manipulação e 
estabilização (caminhar, correr, saltar, saltitar, arremessar/lançar, 
recepcionar/agarrar, rebater, chutar, equilibrar, flexionar, agachar, 
rolar, etc.); 
- Coordenação motora ampla (fina e grossa); 
- Socialização, criatividade e autonomia; 
- Esquema corporal;  
- Estruturação espacial;  
- Orientação temporal; 
- Lateralidade. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Gabriel S. de Sousa 
Data Nascimento: 06/06/2011 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

06/07/2020 

Retorno da atividade enviada na última semana de junho.  
 
Atividade para casa: Circuito caseiro 
 
Tempo da atividade: 10 à 15 minutos. 
 
Repetição: 2 vezes na semana. 
 
Objetivos: Trabalhar a marcha, equilíbrio, coordenação e 
concentração. 
 
Como fazer a atividade:  
 
- Colocar alguns obstáculos espalhados pela casa (caixa de sapato, 
calçado, balde, vassouras, etc.).  
A proposta da atividade é  fazer zig-zag com a criança pelos objetos. 
 
- Ainda com os objetos espalhados estimular a caminhada e a marcha 
entre os objetos. 
 
- E por último caminhar sobre os objetos em linha reta. Exemplo: 
corda, cinta, tábua, linha, mangueira, etc. 
RESPOSTA: PENDENTE 
 

13/07/2020 

Familiar não retornou a atividade enviada na última semana de junho 
e nem do dia 06/07/2020, sendo assim segui conduta terapêutica. 
RESPOSTA: aguardando retorno da atividade anterior. 
 

20/07/2020 
à 

31/07/2020 

Nesta data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o envio das atividades que serão 
realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle 
de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse 
período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta 
todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
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quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais 
que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 
melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi 
realizado.   

Objetivos 
 

- Habilidades motoras básicas de locomoção, manipulação e 
estabilização (caminhar, correr, saltar, saltitar, arremessar/lançar, 
recepcionar/agarrar, rebater, chutar, equilibrar, flexionar, agachar, 
rolar, etc.); 
- Coordenação motora ampla (fina e grossa); 
- Socialização, criatividade e autonomia; 
- Esquema corporal;  
- Estruturação espacial;  
- Orientação temporal; 
- Lateralidade. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Daniel de Sena Nunes 
Data Nascimento: 12/07/2015 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

07/07/2020 

Atividade para casa: Contando história  
 
Pegar um Livro de história, sentar com ele em um lugar tranquilo e 
sem barulho externo, como outras pessoas, televisão. 
Contar a história página por página, e parando em cada página depois 
de contar a história e pedir para ele olhar as figuras e ir contando o 
que entendeu das figuras. 
Se souber desenhar, após a atividade pedir para ele fazer um 
desenho do que entendeu ou do personagem que mais gostou. 
Atividade deve ser gravada em vídeo. 
RESPOSTA: PENDENTE 

14/07/2020 
Familiar não retornou a atividade enviada no dia 07/07/2020, sendo 
assim segui conduta terapêutica. 
RESPOSTA: aguardando retorno da atividade anterior. 

20/07/2020 
à 

31/07/2020 

Nesta data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o envio das atividades que serão 
realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle 
de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse 
período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta 
todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais 
que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 
melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi 
realizado.   

Objetivos 
 

- Habilidades motoras básicas de locomoção, manipulação e 
estabilização (caminhar, correr, saltar, saltitar, arremessar/lançar, 
recepcionar/agarrar, rebater, chutar, equilibrar, flexionar, agachar, 
rolar, etc.); 
- Coordenação motora ampla (fina e grossa); 
- Socialização, criatividade e autonomia; 
- Esquema corporal;  
- Estruturação espacial;  
- Orientação temporal; 
- Lateralidade. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Brayan Henrique dos Santos 
Data Nascimento: 03/02/2017 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

07/07/2020 

Atividade para casa: Treino vestuário 
 
Objetivo: Estimular a independência no vestir. 
 
Materiais: Peças de roupas de seu próprio vestuário. 
 
Modo de fazer: Incentive Brayan a começar a vestir algumas peças 
de roupa sozinho (dê preferência a calça e casaco por ser mais fácil). 
Enquanto ele estiver aprendendo a se vestir, seja realista e paciente: 
dê o comando e deixe ele tentar sozinho. Ajude o mínimo possível, 
assim estaremos estimulando a autonomia da criança. Deixe que 
Brayan treine o abotoar/desabotoar e abrir/fechar zíper de suas 
próprias roupas. Lembre-se de filmar esta atividade. 
RESPOSTA: PENDENTE 
 

14/07/2020 

Familiar não retornou a atividade enviada no dia 07/07/2020, sendo 
assim segui conduta terapêutica. 
RESPOSTA: aguardando retorno da atividade anterior. 
 

20/07/2020 
à 

31/07/2020 

Nesta data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o envio das atividades que serão 
realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle 
de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse 
período a equipe elaborou uma tabela para casa usuário, onde consta 
todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais 
que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 
melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi 
realizado.   

Objetivos 
 

- Habilidades motoras básicas de locomoção, manipulação e 
estabilização (caminhar, correr, saltar, saltitar, arremessar/lançar, 
recepcionar/agarrar, rebater, chutar, equilibrar, flexionar, agachar, 
rolar, etc.); 
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- Coordenação motora ampla (fina e grossa); 
- Socialização, criatividade e autonomia; 
- Esquema corporal;  
- Estruturação espacial;  
- Orientação temporal; 
- Lateralidade. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Efraim Henrique dos Santos Pereira 
Data Nascimento: 07/06/2014 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

07/07/2020 

Atividade para casa: Contando história  
 
Pegar um Livro de história, sentar com ele em um lugar tranquilo e 
sem barulho externo, como outras pessoas, televisão. 
Contar a história página por página, e parando em cada página depois 
de contar a história e pedir para ele olhar as figuras e ir contando o 
que entendeu das figuras. 
Se souber desenhar, após a atividade pedir para ele fazer um 
desenho do que entendeu ou do personagem que mais gostou. 
Atividade deve ser gravada em vídeo. 
RESPOSTA: PENDENTE 
 

14/07/2020 

Familiar não retornou a atividade enviada no dia 07/07/2020, sendo 
assim segui conduta terapêutica. 
RESPOSTA: aguardando retorno da atividade anterior. 
 

20/07/2020 
à 

31/07/2020 

Nesta data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o envio das atividades que serão 
realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle 
de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse 
período a equipe elaborou uma tabela para casa usuário, onde consta 
todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais 
que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 
melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi 
realizado.   

Objetivos 
 

- Habilidades motoras básicas de locomoção, manipulação e 
estabilização (caminhar, correr, saltar, saltitar, arremessar/lançar, 
recepcionar/agarrar, rebater, chutar, equilibrar, flexionar, agachar, 
rolar, etc.); 
- Coordenação motora ampla (fina e grossa); 
- Socialização, criatividade e autonomia; 
- Esquema corporal;  
- Estruturação espacial;  
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- Orientação temporal; 
- Lateralidade. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Gabriela Kreisch 
Data Nascimento: 28/03/1998  
Mês: Julho/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

07/07/2020 

Atividade para casa: Mobilidade pós massagem 
 
Visto que no vídeo enviado pela família, da massagem nas mãos com 
música tranquilizante de fundo, Gabriela se mostrava calma e com o 
tônus muscular mais relaxado, proponho que logo após a massagem 
realizem mobilizações passivas dos braços. 
 
Aproveitar que Gabriela se encontra relaxada e movimentar o braço. 
  
Mantendo um padrão tranquilo e relaxado afim de evitar o aumento 
do tônus. 
 
Mover os braços (um de cada vez) em várias direções no espaço (pra 
cima, pra um lado, pro outro, movimentos circulares). 
 
Favor gravar um vídeo da proposta. 
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

14/07/2020 

Atividade para casa: Relaxamento e alongamento 
 
Buscar um ambiente aberto com boa ventilação e claridade. 
 
Buscar estender uma colcha, coberta ou similar no chão e deixe-a 
explorar o espaço. 
 
Use uma garrafa pet com água morna e a coloque abaixo das pernas. 
 
Fazendo movimentos de forma a massagear os membros, costas e 
tronco com uso das mãos e da própria garrafa. 
 
Fazer movimentos livres sobre a colcha. 
 
Reservar 10 minutos finais para relaxamento. 
RESPOSTA: Atividade realizada. 
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20/07/2020 
à 

31/07/2020 

Nesta data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o envio das atividades que serão 
realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle 
de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse 
período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta 
todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais 
que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 
melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi 
realizado.   

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

159 / 702



 

 

Daiany Sartori Volpin 
Educadora Física AMA Litoral-SC 

 

 

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

Relatório Mensal 

Usuário: Paulo Henrique Kock Arruda 
Data Nascimento: 30/07/2013 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

07/07/2020 

Atividade para casa: Preparando o alimento 
 
Objetivo: Ao realizar atividades culinárias estamos estimulando a 
autonomia e independência para executar tarefas. Além disso, 
proporciona o desenvolvimento dos cinco sentidos do corpo humano. 
 
Materiais: Uma receita e uma música de sua escolha. 
 
Modo de fazer: Peça para Paulo Henrique escolher uma receita 
simples, estimule-o a participar de todo processo da criação do 
alimento, desde a separação dos ingredientes até o preparo. Execute 
todo o passo a passo da receita. Enquanto estiverem cozinhando, 
peça para ele escolher (no youtube ou outro aplicativo de música de 
sua preferência) uma música que goste, QUALQUER UMA que seja 
do gosto musical de Paulo Henrique. Caso ele tenha dificuldade na 
escolha, podem ser sugeridas algumas músicas para ele. Mas é 
importante ajudar ele a escolher uma música para que coloquem 
enquanto cozinham, assim também estará estimulando a parte 
musical. 
RESPOSTA: PENDENTE 
 

14/07/2020 

Familiar não retornou a atividade enviada no dia 07/07/2020, sendo 
assim segui conduta terapêutica. 
RESPOSTA: aguardando retorno da atividade anterior. 
 

20/07/2020 
à 

31/07/2020 

Nesta data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o envio das atividades que serão 
realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle 
de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse 
período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta 
todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais 
que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 
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melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi 
realizado.   

Objetivos 
 

- Habilidades motoras básicas de locomoção, manipulação e 
estabilização (caminhar, correr, saltar, saltitar, arremessar/lançar, 
recepcionar/agarrar, rebater, chutar, equilibrar, flexionar, agachar, 
rolar, etc.); 
- Coordenação motora ampla (fina e grossa); 
- Socialização, criatividade e autonomia; 
- Esquema corporal;  
- Estruturação espacial;  
- Orientação temporal; 
- Lateralidade. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

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

 

Data  

02/07/2020 
Devido ao aumento de casos de covid-19 em Balneário Camboriú, as 
aulas presenciais foram canceladas. Os atendimentos seguem 
online, por tempo indeterminado.  

09/07/2020 

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

16/07/2020 
Familiar não retornou a atividade enviada no dia 09/07/2020, sendo 
assim segui conduta terapêutica. 
RESPOSTA: aguardando retorno da atividade anterior. 
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20/07/2020 
à 

31/07/2020 

Nesta data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o envio das atividades que serão 
realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle 
de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse 
período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta 
todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais 
que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 
melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi 
realizado.   

Objetivos 
 

- Habilidades motoras básicas de locomoção, manipulação e 
estabilização (caminhar, correr, saltar, saltitar, arremessar/lançar, 
recepcionar/agarrar, rebater, chutar, equilibrar, flexionar, agachar, 
rolar, etc.); 
- Coordenação motora ampla (fina e grossa); 
- Socialização, criatividade e autonomia; 
- Esquema corporal;  
- Estruturação espacial;  
- Orientação temporal; 
- Lateralidade. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: João Batista Bronzatti 
Data Nascimento: 30/05/2011 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

02/07/2020 
Devido ao aumento de casos de covid-19 em Balneário Camboriú, as 
aulas presenciais foram canceladas. Os atendimentos seguem 
online, por tempo indeterminado. 

09/07/2020 

Atividade: Reloginho  
 
Tempo da atividade: 10 à 15 minutos. 
 
Repetição: 2 vezes na semana. 
 
Materiais: Corda ou uma toalha grande. 
 
Objetivos: Trabalhar a noção espacial e estimular uma resposta 
perante ao movimento da corda. Juntamente estaremos englobando 
a coordenação ampla e o equilíbrio.  
 
Como fazer a atividade: 
 
Uma pessoa fica no centro da roda com a corda e os outros 
participantes da brincadeira ficam ao redor, formando um círculo. 
Quem está no meio gira a corda bem rente ao chão e os demais 
precisam pular a corda sem deixá-la encostar na perna ou pés.  
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

16/07/2020 

Atividade: Alongamento e bonequinhos de palito 
 
Materiais: Uma tampinha de garrafa (Qualquer), 10 palitos (Qualquer 
tipo: De dente, fósforos, churrasco, picolé) 
 
Objetivos: Trabalhar a coordenação ampla e o equilíbrio, como 
também atenção, percepção e escolha. 
 
Como fazer a atividade: 
 
• Orientar a criança a escolher um dos dois bonequinhos de cada 
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desenho; 
• Orientar a criança a realizar o movimento que o bonequinho está 
fazendo; 
• Em seguida pedir que ele monte com os palitos e a tampinha de 
garrafa o mesmo desenho em cima de uma mesa. 
 
LEMBRANDO QUE A ATIVIDADE NÃO PRECISA SER REALIZADA 
PERFEITAMENTE, O IMPORTANTE SÃO AS TENTATIVAS! 
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

20/07/2020 
à 

31/07/2020 

Nesta data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o envio das atividades que serão 
realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle 
de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse 
período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta 
todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais 
que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 
melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi 
realizado.   

Objetivos 
 

- Habilidades motoras básicas de locomoção, manipulação e 
estabilização (caminhar, correr, saltar, saltitar, arremessar/lançar, 
recepcionar/agarrar, rebater, chutar, equilibrar, flexionar, agachar, 
rolar, etc.); 
- Coordenação motora ampla (fina e grossa); 
- Socialização, criatividade e autonomia; 
- Esquema corporal;  
- Estruturação espacial;  
- Orientação temporal; 
- Lateralidade. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

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

 

Data  

02/07/2020 
Devido ao aumento de casos de covid-19 em Balneário Camboriú, as 
aulas presenciais foram canceladas. Os atendimentos seguem 
online, por tempo indeterminado. 

09/07/2020 

Atividade: Circuito de Atividades com Obstáculos 
 
Objetivo: Desenvolver a criatividade, interação, participação, 
estimulação corporal e cognitiva. 
 
Em um local apropriado da casa (seja no quintal, ou em algum lugar 
com maior espaço), providencie obstáculos para suas atividades 
(pular, passar ao redor, passar por baixo, passar por cima, gatinhar, 
se equilibrar), tenha um ponto de partida e de chegada e crie seus 
próprios exercícios. Uma sugestão é todos participarem, 
cronometrando o tempo e ao final ter um vencedor e comemorarem a 
vitória. Vamos lá, bora exercitar o corpo e a mente! 
RESPOSTA: PENDENTE 
 

16/07/2020 

Familiar não retornou a atividade enviada no dia 09/07/2020, sendo 
assim segui conduta terapêutica. 
RESPOSTA: aguardando retorno da atividade anterior. 
 

20/07/2020 
à 

31/07/2020 

Nesta data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o envio das atividades que serão 
realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle 
de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse 
período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta 
todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais 
que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 
melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi 
realizado.   

Objetivos 
- Habilidades motoras básicas de locomoção, manipulação e 
estabilização (caminhar, correr, saltar, saltitar, arremessar/lançar, 
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recepcionar/agarrar, rebater, chutar, equilibrar, flexionar, agachar, 
rolar, etc.); 
- Coordenação motora ampla (fina e grossa); 
- Socialização, criatividade e autonomia; 
- Esquema corporal;  
- Estruturação espacial;  
- Orientação temporal e Lateralidade. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Miguel Antonio Santos Sanches 
Data Nascimento: 27/10/2012 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

02/07/2020 
Devido ao aumento de casos de covid-19 em Balneário Camboriú, as 
aulas presenciais foram canceladas. Os atendimentos seguem 
online, por tempo indeterminado. 

09/07/2020 
Foi encaminhando vídeo sobre consciência rítmica do movimento. 
RESPOSTA: PENDENTE  
 

16/07/2020 

Familiar não retornou a atividade enviada no dia 09/07/2020, sendo 
assim segui conduta terapêutica. 
RESPOSTA: aguardando retorno da atividade anterior. 
 

20/07/2020 
à 

31/07/2020 

Nesta data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o envio das atividades que serão 
realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle 
de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse 
período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta 
todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais 
que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 
melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi 
realizado.   

Objetivos 
 

- Habilidades motoras básicas de locomoção, manipulação e 
estabilização (caminhar, correr, saltar, saltitar, arremessar/lançar, 
recepcionar/agarrar, rebater, chutar, equilibrar, flexionar, agachar, 
rolar, etc.); 
- Coordenação motora ampla (fina e grossa); 
- Socialização, criatividade e autonomia; 
- Esquema corporal;  
- Estruturação espacial;  
- Orientação temporal; 
- Lateralidade. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Adriel Goulart 
Data Nascimento: 10/03/2013  
Mês: Julho/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

02/07/2020 
Devido ao aumento de casos de covid-19 em Balneário Camboriú, as 
aulas presenciais foram canceladas. Os atendimentos seguem 
online, por tempo indeterminado. 

09/07/2020 

Atividade: Procurando objetos pela casa 
 
Objetivos: Trabalhar atenção, concentração, aprendizagem e 
memória. 
 
Procurar pela casa objetos com a letra /b/ exemplo balde, banana. 
No mínimo 5 objetos colocar em cima da mesa, contar quantos 
objetos achou, falar os nomes e para que serve. 
Depois guardar os objetos em seus lugares, pegar uma folha e 
desenhar todos os que lembrar. 
Atividade deve ser registrada em vídeo. 
RESPOSTA: PENDENTE 
 

16/07/2020 

Familiar não retornou a atividade enviada no dia 09/07/2020, sendo 
assim segui conduta terapêutica. 
RESPOSTA: aguardando retorno da atividade anterior. 
 

20/07/2020 
à 

31/07/2020 

Nesta data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o envio das atividades que serão 
realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle 
de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse 
período a equipe elaborou uma tabela para casa usuário, onde consta 
todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais 
que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 
melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi 
realizado.   

Objetivos 
 

- Habilidades motoras básicas de locomoção, manipulação e 
estabilização (caminhar, correr, saltar, saltitar, arremessar/lançar, 
recepcionar/agarrar, rebater, chutar, equilibrar, flexionar, agachar, 
rolar, etc.); 
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- Coordenação motora ampla (fina e grossa); 
- Socialização, criatividade e autonomia; 
- Esquema corporal;  
- Estruturação espacial;  
- Orientação temporal; 
- Lateralidade. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Alvaro Felipe de Paula Silva 
Data Nascimento: 21/08/2014  
Mês: Julho/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

02/07/2020 
Devido ao aumento de casos de covid-19 em Balneário Camboriú, as 
aulas presenciais foram canceladas. Os atendimentos seguem 
online, por tempo indeterminado. 

09/07/2020 

Atividade para casa: Brincar 
 
Objetivo: Conhecer a forma de brincar da criança e família, 
proporcionando momentos de interação, aprimorar processo lúdico e 
simbólico. 
 
Como fazer? 
 
- Separar carrinhos e bonecos; 
- Separar legos ou caixas para montar os “locais” que a criança 
frequenta (Casa, mercado, casa de algum parente, escola, AMA); 
- Brincar com a criança criando a historinha de sua rotina com os 
bonecos e os “locais” montados; 
- Exemplo “Vamos pegar você (um bonequinho) e ir até o mercado?” 
“Vamos visitar a vovó? (utilizando os bonecos)” 
- Durante a brincadeira faça o som dos animais, dos carrinhos, imite 
a voz das pessoas; 
- Brinque, divirta-se e utilize a sua imaginação junto com a criança! 
RESPOSTA: PENDENTE 
 

16/07/2020 

Familiar não retornou a atividade enviada no dia 09/07/2020, sendo 
assim segui conduta terapêutica. 
RESPOSTA: aguardando retorno da atividade anterior. 
 

20/07/2020 
à 

31/07/2020 

Nesta data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o envio das atividades que serão 
realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle 
de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse 
período a equipe elaborou uma tabela para casa usuário, onde consta 
todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais 
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que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 
melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi 
realizado.   

Objetivos 
 

- Habilidades motoras básicas de locomoção, manipulação e 
estabilização (caminhar, correr, saltar, saltitar, arremessar/lançar, 
recepcionar/agarrar, rebater, chutar, equilibrar, flexionar, agachar, 
rolar, etc.); 
- Coordenação motora ampla (fina e grossa); 
- Socialização, criatividade e autonomia; 
- Esquema corporal;  
- Estruturação espacial;  
- Orientação temporal; 
- Lateralidade. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário:  Leonardo Teilor Carodozo Martins 
Data Nascimento: 20/01/2017 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

03/07/2020 
Devido ao aumento de casos de covid-19 em Balneário Camboriú, as 
aulas presenciais foram canceladas. Os atendimentos seguem 
online, por tempo indeterminado. 

10/07/2020 

Atividade: Jogo adaptado com Balão 
 
Tempo da atividade: 10 à 15 minutos. 
 
Repetição: 2 vezes na semana. 
 
Objetivos: Atenção, contato visual com objeto, socialização e 
trabalho motor. 
 
Como fazer a atividade:  
 
Estimular o enchimento de um balão (bexiga), para assim trabalhar o 
sistema cardiopulmonar. E após o enchimento propor a criança 
brincar com o balão. Incentivando que não deixe o balão cair no chão. 
RESPOSTA: PENDENTE 
 

17/07/2020 

Familiar não retornou a atividade enviada no dia 10/07/2020, sendo 
assim segui conduta terapêutica. 
RESPOSTA: aguardando retorno da atividade anterior. 
 

 
20/07/2020 

à 
31/07/2020 

Nesta data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o envio das atividades que serão 
realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle 
de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse 
período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta 
todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais 
que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 
melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi 
realizado.   
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Objetivos 
 

- Habilidades motoras básicas de locomoção, manipulação e 
estabilização (caminhar, correr, saltar, saltitar, arremessar/lançar, 
recepcionar/agarrar, rebater, chutar, equilibrar, flexionar, agachar, 
rolar, etc.); 
- Coordenação motora ampla (fina e grossa); 
- Socialização, criatividade e autonomia; 
- Esquema corporal;  
- Estruturação espacial;  
- Orientação temporal; 
- Lateralidade. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Igor dos Santos Migliorini 
Data Nascimento: 09/06/2003 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

03/07/2020 
Devido ao aumento de casos de covid-19 em Balneário Camboriú, as 
aulas presenciais foram canceladas. Os atendimentos seguem 
online, por tempo indeterminado. 

10/07/2020 

Atividade desenvolvida: Condicionamento Físico 
 
Objetivos: Melhorar o condicionamento físico e sistema 
cardiovascular.  
 
Repetição: 3 vezes na semana com duração de 45 minutos.  
- Caminhada ao ar livre sempre acompanhado do responsável.  
- Subir e descer degraus. 
  
Repetição: 3 vezes na semana com duração de 10 minutos.  
- Exercício de sentar e levantar da cadeira.  
 
Repetição: 3 séries de 10 à 15 repetições.  
- Flexão de quadril em pé (elevar o joelho em modo alternado na 
altura do abdome).  
Repetição: 3 séries de 10 à 15 repetições. 
- Sentado, fazer a extensão de joelho alternado (Cada perna). 
 
Repetição: 3 séries de 30 segundos. 
- Realização da prancha fixa: Posicionando-se de frente ao solo com 
quatro apoios, antebraços e pés, mantendo a coluna alinhada 
paralela ao solo. 
RESPOSTA: PENDENTE 
 

17/07/2020 

Familiar não retornou a atividade enviada no dia 10/07/2020, sendo 
assim segui conduta terapêutica. 
RESPOSTA: aguardando retorno da atividade anterior. 
 

20/07/2020 
à 

31/07/2020 

Nesta data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o envio das atividades que serão 
realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle 
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de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse 
período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta 
todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais 
que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 
melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi 
realizado.   

Objetivos 
 

- Habilidades motoras básicas de locomoção, manipulação e 
estabilização (caminhar, correr, saltar, saltitar, arremessar/lançar, 
recepcionar/agarrar, rebater, chutar, equilibrar, flexionar, agachar, 
rolar, etc.); 
- Coordenação motora ampla (fina e grossa); 
- Socialização, criatividade e autonomia; 
- Esquema corporal;  
- Estruturação espacial;  
- Orientação temporal; 
- Lateralidade. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Jean Fernando de Oliveira Junior 
Data Nascimento: 27/05/2013 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

03/07/2020 
Devido ao aumento de casos de covid-19 em Balneário Camboriú, as 
aulas presenciais foram canceladas. Os atendimentos seguem 
online, por tempo indeterminado. 

10/07/2020 

Atividade: Manipulação de objetos diferentes com cores iguais. 
 
Objetivo: atenção, aprendizagem, tempo de permanência da 
atividade. 
 
Objetos diferentes de cores iguais exemplo grampos de roupas, lápis 
de cor, pecinhas de montar, de quatro cores exemplo azul, amarelo, 
verde vermelho, distribuir os objetos sobre a mesa e separar por 
cores, deixar ela manipular com auxílio direto se preciso, separar as 
cores, colocar o dedinho dela em cima enquanto vai contando as 
peças, nomear as peças. Colocar cada cor dentro de um recipiente 
pode ser um copo, uma xícara um prato. Atividade na mesa. 
Enviar comprovação da atividade através de vídeo por Whatsapp. 
RESPOSTA: PENDENTE 
 

17/07/2020 

Familiar não retornou a atividade enviada no dia 10/07/2020, sendo 
assim segui conduta terapêutica. 
RESPOSTA: aguardando retorno da atividade anterior. 
 

20/07/2020 
à 

31/07/2020 

Nesta data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o envio das atividades que serão 
realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle 
de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse 
período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta 
todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais 
que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 
melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi 
realizado.   

Objetivos 
 

- Habilidades motoras básicas de locomoção, manipulação e 
estabilização (caminhar, correr, saltar, saltitar, arremessar/lançar, 
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recepcionar/agarrar, rebater, chutar, equilibrar, flexionar, agachar, 
rolar, etc.); 
- Coordenação motora ampla (fina e grossa); 
- Socialização, criatividade e autonomia; 
- Esquema corporal;  
- Estruturação espacial;  
- Orientação temporal; 
- Lateralidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

178 / 702



 

 

Daiany Sartori Volpin 
Educadora Física AMA Litoral-SC 

 

 

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

Relatório Mensal 

Usuário: Martina Machado Heineberg 
Data Nascimento: 26/09/2013  
Mês: Julho/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

 

Data  

03/07/2020 
Devido ao aumento de casos de covid-19 em Balneário Camboriú, as 
aulas presenciais foram canceladas. Os atendimentos seguem 
online, por tempo indeterminado. 

10/07/2020 

Atividade: Manipulação de objetos diferentes com cores iguais. 
 
Objetivo: atenção, aprendizagem, tempo de permanência da 
atividade. 
 
Objetos diferentes de cores iguais exemplo grampos de roupas, lápis 
de cor, pecinhas de montar, de quatro cores exemplo azul, amarelo, 
verde vermelho, distribuir os objetos sobre a mesa e separar por 
cores, deixar ela manipular com auxílio direto se preciso, separar as 
cores, colocar o dedinho dela em cima enquanto vai contando as 
peças, nomear as peças. Colocar cada cor dentro de um recipiente 
pode ser um copo, uma xícara um prato. Atividade na mesa. 
Enviar comprovação da atividade através de vídeo por Whatsapp. 
RESPOSTA: PENDENTE 
 

17/07/2020 

Familiar não retornou a atividade enviada no dia 10/07/2020, sendo 
assim segui conduta terapêutica. 
RESPOSTA: aguardando retorno da atividade anterior. 
 

20/07/2020 
à 

31/07/2020 

Nesta data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o envio das atividades que serão 
realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle 
de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse 
período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta 
todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais 
que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 
melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi 
realizado.   

Objetivos 
 

- Habilidades motoras básicas de locomoção, manipulação e 
estabilização (caminhar, correr, saltar, saltitar, arremessar/lançar, 
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recepcionar/agarrar, rebater, chutar, equilibrar, flexionar, agachar, 
rolar, etc.); 
- Coordenação motora ampla (fina e grossa); 
- Socialização, criatividade e autonomia; 
- Esquema corporal;  
- Estruturação espacial;  
- Orientação temporal; 
- Lateralidade. 

 

 

AMA 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: Julho/2020 
Profissional: Daiany Sartori Volpin 

Data  

03/07/2020 
Devido ao aumento de casos de covid-19 em Balneário Camboriú, 
as aulas presenciais foram canceladas. Os atendimentos seguem 
online, por tempo indeterminado. 

10/07/2020 

Atividade: Conhecer as partes do corpo (CABEÇA, OMBRO, 
JOELHO E PÉS) 
 
Objetivo: Reconhecer as partes do corpo e compreender o 
movimento humano através de estímulo musical. 
 
Materiais: 
Música: Cabeça, ombro, joelho e pé.  
Segue link de acesso no youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=vDee2bF8Xls  
 
Letra da música:  
Cabeça, ombro, joelho e pé  
Joelho e pé  
Cabeça, ombro, joelho e pé  
Joelho e pé  
Olhos, ouvidos, boca e nariz  
Cabeça, ombro, joelho e pé  
Você pode acessar a música no youtube ou em outra plataforma 
musical de sua preferência. 
 
Modo de fazer: Peça que Eliezer ouça a canção e então siga o ritmo 
fazendo os movimentos com gestos corporais indicados pela letra da 
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música. Você pode ajuda-lo fazendo os gestos e solicitando que ele 
imite. 
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

17/07/2020 

Atividade: Circuito Pensado 
 
Objetivos: Estimular linguagem oral (compreensão); Atenção 
auditiva; Estimular o uso do pronome “eu” antes das frases e 
Coordenação Motora na manipulação dos objetos.  
 
Materiais: Bola, Caixa de Sapato, Cadeira, Brinquedo que goste, 
Lápis e papel, utensílio de higiene (sabonete, shampoo...) ou 
doméstico (panela, colher...). E o que mais desejar!  
 
Nesta atividade, vocês deveram montar um Circuito na sala e/ou no 
pátio. Coloquem objetos espalhados e peça para ele ir percorrendo. 
Mas atenção! Você deverá dar dicas para ele seguir, como por 
exemplo: “Onde sentamos?” R: Cadeira, “Nós usamos para 
desenhar...?” R: Lápis e papel, “Usamos para lavar as mãos...” R: 
Sabonete. “Nós chutamos a...?” R: Bola. Coloquem o máximo de 
objetos neste percurso, ele deverá ir até o objeto de acordo com as 
“pistas/dicas” que você der. Ao final, faça uma fileira de todos os 
objetos e peça para ele ir desviando/pulando sobre estes. Durante o 
percurso nomeie cada objeto e fale as suas características, por 
exemplo: Bola - Nós chutamos a bola. A bola é redonda e azul. 
RESPOSTA: PENDENTE 
 

20/07/2020 
à 

31/07/2020 

Nesta data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma 
nova plataforma online, para facilitar o envio das atividades que 
serão realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o 
controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês 
de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 
auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a 
se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que 
ainda não foi realizado.   

Objetivos 
 

- Habilidades motoras básicas de locomoção, manipulação e 
estabilização (caminhar, correr, saltar, saltitar, arremessar/lançar, 
recepcionar/agarrar, rebater, chutar, equilibrar, flexionar, agachar, 
rolar, etc.); 
- Coordenação motora ampla (fina e grossa); 
- Socialização, criatividade e autonomia; 
- Esquema corporal;  
- Estruturação espacial;  
- Orientação temporal; 
- Lateralidade. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Paulo Alfredo Watanuki Vasconcellos  
Data Nascimento: 24/01/2009 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Fgª Monique Fernanda Hess 

 

Data  

06/07/2020 Início dos atendimentos online e atividades para realizar em casa.  
 
Atividade 1 

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.  

 

RESPOSTA: Família realizou a atividade.  

13/07/2020 Atividade 2 

 

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. 

RESPOSTA: Família realizou a atividade. 

20/07/2020 Atividade 3 
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Objetivo: adequar órgãos fonoarticulatórios e aumentar tônus muscular facial. 

 

Material/estratégias: A família recebeu em casa um “folheto” com descrições para 

realizar exercícios específicos para aumentar tônus muscular (língua). 

 

Exercício. 

1 – Ponha a língua de fora o máximo que conseguir, em seguida tente tocar com a 

ponta da língua no nariz e depois no queixo.  

2 - Toque com a ponta da língua nos dentes de cima e nos dentes de baixo.  

3 – Toque com a ponta da língua nos cantos do lábio, ora no direito, ora no 

esquerdo.  

4 – Empurre as bochechas com a ponta da língua, ora o lado direito, ora o lado 

esquerdo.  

5 – Passe com a língua ao redor dos dentes, como se estivesse a lavar os dentes, 

mas com a língua.  

RESPOSTA: Família realizou a atividade. 

27/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 
online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 
realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades 
enviadas e as respostas das famílias.  
Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta 
todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de 
recuperar o que ainda não foi realizado.  

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: Julho/2020 
Profissional: Fgª Monique Fernanda Hess 

Data   

06/07/2020 Objetivo: Avaliar aspectos fonoaudiológicos para estabelecer objetivos com o 
paciente nos atendimentos presenciais. Observando se a criança precisa da terapia 
de fonoaudiologia.  
Material: Escolher um filme para assistir em família. De preferência optar por algo 
que o Pedro queira ver.  
Atividade: Após o final do filme, a família deve gravar um relato do Pedro contando 
o que assistiu. Inicialmente o ideal é que ele tente lembrar sozinho o que assistiu, 
mas se for difícil algum adulto deve ajudá-lo a lembrar de alguns pontos.  
 
Observação: O relato da história deve ser feito por meio de vídeo, o qual será 
enviado para o WhatsApp da AMA. 

RESPOSTA: Pendente. 

13/07/20 Segue conduta terapêutica da semana anterior, pois a família não respondeu a 
atividade solicitada.  
Objetivo: Avaliar aspectos fonoaudiológicos para estabelecer objetivos com o 
paciente nos atendimentos presenciais. Observando se a criança precisa da terapia 
de fonoaudiologia.  
Material: Escolher um filme para assistir em família. De preferência optar por algo 
que o Pedro queira ver.  
Atividade: Após o final do filme, a família deve gravar um relato do Pedro contando 
o que assistiu. Inicialmente o ideal é que ele tente lembrar sozinho o que assistiu, 
mas se for difícil algum adulto deve ajudá-lo a lembrar de alguns pontos.  
 
Observação: O relato da história deve ser feito por meio de vídeo, o qual será 
enviado para o WhatsApp da AMA. 

20/07/20 à 
31/07/20 

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

Objetivos  Estabelecer vínculo terapêutico.  
Avaliar aspectos fonoaudiológico.  
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AMA 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: Julho/2020 
Profissional: Fgª Monique Fernanda Hess 

 

Data  

06/07/2020 Início dos atendimentos online e atividades para realizar em casa.  
 
Atividade 1 

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.  

13/07/2020 Atividade 2 

 

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. 

20/07/2020 Atividade 3 
 

Objetivo: adequar órgãos fonoarticulatórios e aumentar tônus muscular facial. 

 

Material/estratégias: A família recebeu em casa um “folheto” com descrições para 

realizar exercícios específicos para aumentar tônus muscular (língua). 

 

Exercício. 
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1 – Ponha a língua de fora o máximo que conseguir, em seguida tente tocar com a 

ponta da língua no nariz e depois no queixo.  

2 - Toque com a ponta da língua nos dentes de cima e nos dentes de baixo.  

3 – Toque com a ponta da língua nos cantos do lábio, ora no direito, ora no 

esquerdo.  

4 – Empurre as bochechas com a ponta da língua, ora o lado direito, ora o lado 

esquerdo.  

5 – Passe com a língua ao redor dos dentes, como se estivesse a lavar os dentes, 

mas com a língua.  

20/07/2020 
À 31/07/2020 

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

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: Julho/2020 
Profissional: Fgª Monique Fernanda Hess 

Data  
07/07/2020 Objetivo: Avaliar aspectos fonoaudiológicos para estabelecer objetivos com o 

paciente nos atendimentos presenciais. Observando se a criança precisa da terapia 
de fonoaudiologia.  
 
Material: Escolher um filme para assistir em família. De preferência optar por algo 
que o Kalel queira ver.  
 
Atividade: Após o final do filme, a família deve gravar um relato do Kalel contando 
o que assistiu. Inicialmente o ideal é que ele tente lembrar sozinho o que assistiu, 
mas se for difícil algum adulto deve ajudá-lo a lembrar de alguns pontos.  
 
Observação: O relato da história deve ser feito por meio de vídeo, o qual será 
enviado para o WhatsApp da AMA. 

RESPOSTA: Família realizou a atividade. 

14/07/20 Essa atividade foi enviada em conjunto com a pedagoga.  

Objetivo: Avaliar aspectos fonoaudiológicos e pedagógicos para estabelecer 
objetivos com o paciente nos atendimentos presenciais.   

Material:  Uma receita simples ou algo especial que a família queira cozinhar  

Atividade:   

1. Juntos o Kalel e um adulto deve escrever o passo a passo de uma receita 
de sua escolha (sanduiche, lasanha, arroz, feijão...). Não tem problema o 
tipo de refeição.   

2. Deixar a receita por escrito, o adulto deve ler a mesma, passo a passo, para 
auxiliar o Kalel a fazer a refeição.   

 Observação 1: Sempre priorizar que o Kalel faça sua parte sozinho, porém 
deve ser um momento divertido entre ele e a família.   

 Observação 2: Deixar o Kalel escrever a receita, para avaliarmos a escrita. 
Caso ele não seja alfabetizado, o adulto pode ajudar. Em últimos casos, o 
adulto pode escrever no lugar da criança.   

 Observação 3: Mandar foto do que ele escreveu.   

RESPOSTA: Família realizou a atividade. 

20/07/20 
À  

31/07/20 

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

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: Julho/2020 
Profissional: Fgª Monique Fernanda Hess 

 

Data  

07/07/2020 Início dos atendimentos online e atividades para realizar em casa.  
Atividade 1 

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.  

14/07/2020 Atividade 2 

 

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. 

21/07/2020 Atividade 3 
 

Objetivo: adequar órgãos fonoarticulatórios e aumentar tônus muscular facial. 

 

Material/estratégias: A família recebeu em casa um “folheto” com descrições para 
realizar exercícios específicos para aumentar tônus muscular (língua). 

 

Exercício. 
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1 – Ponha a língua de fora o máximo que conseguir, em seguida tente tocar com a 

ponta da língua no nariz e depois no queixo.  

2 - Toque com a ponta da língua nos dentes de cima e nos dentes de baixo.  

3 – Toque com a ponta da língua nos cantos do lábio, ora no direito, ora no 

esquerdo.  

4 – Empurre as bochechas com a ponta da língua, ora o lado direito, ora o lado 

esquerdo.  

5 – Passe com a língua ao redor dos dentes, como se estivesse a lavar os dentes, 

mas com a língua. 

20/07/2020 
À 

31/07/2020 

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

Objetivos 
 

Avaliar aspectos fonoaudiológicos.  
Estabelecer vínculo terapêutico.  
Aprimorar linguagem oral. 
Adequar narrativa.  
Impostação de fonemas surdos/sonoros. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário: Eduardo Valgas da Silva  
Data Nascimento: 21/01/2007 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Fgª Monique Fernanda Hess 

 

Data  

07/07/2020 Início dos atendimentos online e atividades para realizar em casa.  
Exercício 1 

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.  

 

RESPOSTA: Pendente.  

14/07/2020 Segue conduta terapêutica da semana anterior, pois a família do usuário não 

realizou as atividades enviadas.  

 

Exercício 1 

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. 

RESPOSTA: Pendente. 

21/07/2020 Exercício 2 

 

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).  
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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. 

RESPOSTA: Pendente. 

20/07/2020 
À 

31/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 

realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades 

enviadas e as respostas das famílias.  

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

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

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

algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de 

recuperar o que ainda não foi realizado. 

Objetivos 
 
 

Avaliar aspectos fonoaudiológicos;  
Adequar linguagem oral;  
Aumentar vocabulário;  
Desenvolver intenção comunicativa;  
Diminuir ecolalia;  
Aumentar tom de voz (fala sussurrada);  
Adequar respiração nasal;  
Estimular vedamento labial;  
Adequar posição da língua em repouso;  
Aumentar tônus muscular facial; 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Gabriel Zanchieta Borges 
Data Nascimento: 11/12/2008  
Mês: Julho/2020 
Profissional: Fgª Monique Fernanda Hess 

Data  

02/07/2020 Atendimentos cancelados devido aumento de casos da COVID-19 em Balneário 
Camboriú.  

09/07/2020 Essa atividade foi desenvolvida pelo terapeuta musical e fonoaudióloga da 

instituição. 

Atividade que foi enviada para ser realizada em casa.  
 
Objetivos: Diminuir a sialorréia (Excesso de saliva nas laterais da boca), 
aumentar tônus muscular oral e avaliar aspectos pedagógico-musicais.  
 
Material: Saxofone 
 
Descrição: A proposta da atividade se dá em avaliar questões da motricidade 
oral por meio de uma abordagem musical, utilizando como materiais o 
saxofone, que Gabriel narrou ter acesso, e assovio. A sequência melódica 
exposta abaixo (notas musicais) refere-se à música ___. Para iniciar as 
estimulações, Gabriel deve aprender a sequência melódica e tocá-la no 
saxofone, em seguida deve executar a mesma melodia assoviando. A 
devolutiva da atividade deve ser feita por meio de vídeo, filmando o momento 
da execução da melodia no saxofone e depois com assovio, como um dos 
objetivos da atividade é de aumento de tônus muscular, sugere-se repeti-la 
durante a semana, podendo ser ampliada e aplicada à outras músicas. 

16/07/20 Atividade desenvolvida em conjunto com o terapeuta musical. 

Justificativa para os objetivos: Dentro dos atendimentos presenciais de 
fonoaudiologia, foi possível perceber que Gabriel possui hipotonia muscular 
facial (fraqueza nos músculos), que pode ser ocasionado por inúmeros fatores 
que ainda serão avaliados nas sessões presenciais. Um fator mais aparente, que 
causa essa hipotonia é a respiração oral do paciente.   
Essa característica que Gabriel apresenta causa dificuldades na fala (às vezes 
difícil de compreender ou com emissões lentas), mas principalmente a 
síalorreia (excesso de saliva na parte externa da boa).  
Para que possamos dar início na terapia e exercícios musculares que favorecem 
o ganho de tônus (força) dos músculos faciais, unimos a terapia de 
fonoaudiologia e música. Vamos utilizar o esforço labial utilizado ao tocar 
saxofone, para ajudar no ganho de tônus.   
  
Objetivo: Aumentar tônus muscular facial par diminuir a sialorreia por meio de 
exercícios orofaciais e com apoio do saxofone.   
  
Atividade:   
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Passo 1 – Reproduzir os exercícios musculares conforme o vídeo em anexo.  
Passo 2 - Escolher uma música para tocar no saxofone.   
Sugere-se que os exercícios sejam realizados diariamente para se tornarem 
efetivos.   

20/07/20 
À 

31/07/20 

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

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: Julho/2020 
Profissional: Fgª Monique Fernanda Hess 

Data  

03/07/2020 Atendimentos cancelados devido aumento de casos da COVID-19 em Balneário 
Camboriú.  

09/07/2020 Essa atividade foi desenvolvida pelo educador musical e fonoaudióloga da 

instituição. 

Atividade enviada para ser realizada em casa.  
Objetivo:  Avaliar comunicação verbal e gagueira para estabelecer objetivos.  
Trabalhar as sensações e a artes da música e pintura.  Estimular a imaginação 
e a concentração.  Desenvolver motricidade fina.   
  
Material:  Reprodutor de áudio e lápis de cor.   
  
Atividade:  A proposta da atividade de “Expressão por meio de cores” consiste 
em colocar uma música e conduzir o Guilherme a se expressar desenhando e 
pintando livremente com base na música apreciada.   
Para iniciar a tarefa de estimulação, Guilherme deve pensar em uma música 
que ele gosta e que causa algum tipo de sensação ao ser apreciada (alegre, 
medo, assustadora/terror, tristeza...). Em seguida realizar um desenho e/ou 
pintura enquanto escuta a música, permitindo sentir as sensações e expressa-
las através das cores.   
A devolutiva dessa estimulação precisa ser enviada por meio de vídeo, onde 
Guilherme deve relatar a escolha da música, das sensações que sentiu nesse 
momento e mostrar a pintura que fez.   
Sugere-se que o momento da pintura também seja gravado, para entendermos 
o processo.   
Caso Guilherme se sentir confortável, o mesmo pode cantar enquanto escuta 
a música e realiza a pintura.   

16/07/20 Atividade realizada em conjunto com o terapeuta musical.  

Objetivo:   

Avaliar comunicação verbal e gagueira para estabelecer objetivos.   

Trabalhar as sensações e a artes da música e pintura.   

Estimular a imaginação e a concentração.   

Desenvolver motricidade fina.   

  

Atividade:   

A proposta da atividade consiste em produzir uma história em quadrinhos, 

preenchendo os quadros abaixo com os desenhos referentes à estória e 

gravando um vídeo relatando-a. Guilherme deve escolher uma música para 

servir de trilha sonora da estória, observando as sensações envolvidas na 
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estória e na música escolhida (escolher a música de acordo com a emoção da 

estória).  

Passo 1 – Construir os desenhos  

Passo 2 – Escolher a trilha sonora para a estória  

Passo 3 – Gravar o vídeo relatando a estória construída. 

20/07/20 
À 

31/07/20 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas 

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

controle de atividades enviadas e as respostas das famílias.  

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

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

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

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

oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

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: Julho/2020 
Profissional: Fgª Monique Fernanda Hess 

Data  

02/07/2020 Atendimentos cancelados devido aumento de casos da COVID-19 em Balneário 
Camboriú.  

09/07/2020 Essa atividade foi desenvolvida pela terapeuta ocupacional e fonoaudióloga 

da instituição. 

Hora de brincar   

Objetivo – Conhecer a forma de brincar da criança e família, proporcionando 
momentos de interação, aprimorar processo lúdico e simbólico.  
  
Como fazer?   

 Separar carrinhos e bonecos;  

 Separar legos ou caixas para montar os “locais” que a criança 
frequenta (Casa, mercado, casa de algum parente, escola, AMA);  

 Brincar com a criança criando a historinha de sua rotina com os 
bonecos e os “locais” montados;  

 Exemplo “Vamos pegar você (um bonequinho) e ir até o mercado?” 
“Vamos visitar a vovó? (utilizando os bonecos)”  

 Durante a brincadeira faça o som dos animais, dos carrinhos, imite a 
voz das pessoas;  

 Brinque, divirta-se e utilize a sua imaginação junto com a criança!!!!  

16/07/20 Atividade enviada em conjunto com a terapeuta ocupacional e a pedagoga da 
instituição.  
Objetivo: Desenvolver a atenção sustentada, coordenação viso-motora, 
motricidade, raciocínio lógico e flexibilidade mental.   
 
Material: Papel, caneta e lápis de cor. 
 
Atividade:  
1º passo: pegue uma folha em branco e desenhe várias formas geométricas 
vazadas (quadrado, círculo, triângulo, coração...), intercalando uma forma com 
a outra conforme mostra a imagem abaixo.  
2º passo: pinte cada forma de uma cor.  
3º passo: peça para Gabriel identificar e pintar cada forma com a mesma cor 
que foi pintada. 

20/07/20  
À 

31/07/20  

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

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: Eliezer Chaves Paes Landim Serapião 
Data Nascimento: 23/06/2016 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Fgª Monique Fernanda Hess 

Data  

03/07/2020 Atendimentos cancelados devido aumento de casos da COVID-19 em 
Balneário Camboriú.  

10/07/2020 Essa atividade foi desenvolvida pela psicóloga e fonoaudióloga da 

instituição.  

Hora de brincar   

Objetivo – Conhecer a forma de brincar da criança e família, proporcionando 
momentos de interação, aprimorar processo lúdico e simbólico.  
  
Como fazer?   

 Separar carrinhos e bonecos;  

 Separar legos ou caixas para montar os “locais” que a criança 
frequenta (Casa, mercado, casa de algum parente, escola, AMA);  

 Brincar com a criança criando a historinha de sua rotina com os 
bonecos e os “locais” montados;  

 Exemplo “Vamos pegar você (um bonequinho) e ir até o mercado?” 
“Vamos visitar a vovó? (utilizando os bonecos)”  

 Durante a brincadeira faça o som dos animais, dos carrinhos, imite a 
voz das pessoas;  

 Brinque, divirta-se e utilize a sua imaginação junto com a criança!!!! 

17/07/20 Atividade desenvolvida em conjunto com a psicóloga.  

Objetivo – Trabalhar a fala e linguagem, como também as habilidades 

socioemocionais.  

  

Como fazer?  

 Sentar-se com a criança em um momento exclusivo para ela, em que 
esteja somente Eliezer e um adulto; 

 Chamar a atenção de Eliezer para o vídeo enviado referente a música 
das emoções; 

 Enquanto Eliezer escuta e assiste o vídeo, apontar para o desenho ao 
canto do vídeo, nomeando a emoção que aparecer (Feliz, triste, bobo, 
bravo); 

 Após assistirem o vídeo apresentar para Eliezer as figuras envidas no 
final deste arquivo, incentivando que identifique e nomeie as 
emoções; 

20/07/20 
À 

31/07/20 

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

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: Julho/2020 
Profissional: Fgª Monique Fernanda Hess 

 

Data  

03/07/2020 Atendimentos cancelados devido aumento de casos da COVID-19 em Balneário 
Camboriú.  

10/07/2020 Profissionais: Fisioterapeuta Maurício Santos, Fonoaudióloga Monique Hess  e 
Terapeuta Musical Iago Gonçalves  

 
Era uma vez... 

Objetivo: Desenvolver narrativa; Trabalhar habilidades e memória sonora; 
Trabalhar habilidades de movimento;  
 
Material: Por meio de WhatsApp, a família do usuário vai receber imagens de 
personagens e áudios representando onomatopeias de ambientes, animais, 
transportes e demais situações do dia a dia.  
 
Atividade:  Consiste em trabalhar a criatividade do Lucas, para alcançar os 
objetivos supracitados. O mesmo deve criar uma história utilizando os sons e 
personagens que recebeu. Nessa tarefa não há regras, podendo ser realizada e 
criada da forma que o usuário desejar, desde que, utilize todos os elementos.  
A atividade deve ser gravada por vídeo, para ser utilizada posteriormente na 
criação de novos objetivos e estímulos. 

17/07/20 Profissionais: Fisioterapeuta Maurício Santos, Fonoaudióloga Monique Hess e 
Terapeuta Musical Iago Gonçalves 

  

Bate Lata 

  

Objetivos: Explorar aspectos rítmicos, trabalhar a autonomia na execução de 

tarefas (manuseio dos materiais), abordar a consciência ambiental (instrumento 

reciclado) e desenvolver a motricidade fina.  

 

Materiais: Duas latas de diferentes tamanhos e fita adesiva.  

 

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

“bongô”, utilizando duas latas ou material semelhante, unindo-os com fita adesiva 

e explorando-os musicalmente inicialmente junto com a música do vídeo de apoio, 

vídeo este encaminhado por whatsapp, e depois continuar esta exploração com 

músicas que a criança goste e usualmente escute.  

 

201 / 702



 

20/07/20 
À 

31/07/20 

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

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: Julho/2020 
Profissional: Fgª Monique Fernanda Hess 

 

Data  

03/07/2020 Atendimentos cancelados devido aumento de casos da COVID-19 em Balneário 
Camboriú.  

10/07/2020 Tarefa desenvolvida pela fonoaudióloga, terapeuta ocupacional e pelo terapeuta 

musical. 

Objetivos: Aprimorar a funcionalidade no uso do celular, estimular a autonomia, 

trabalhar habilidades auditivas.  

  

Descrição: A proposta da atividade é estimular o uso do celular, expandindo sua 

funcionalidade para os momentos de apreciação musical, construindo uma playlist 

de músicas que Júnior goste e demonstrando como acessá-la. Espera-se que 

inicialmente sejam necessários comandos para que o Júnior realize a audição 

musical, mas que com o tempo ele decida os momentos em que irá realiza-la. 

Abaixo seguem algumas músicas que podem fazer parte da playlist, e fica como 

sugestão que o mediador da atividade seja o Walter.  

Inicialmente o mediador apenas irá mostrar que criou uma playlist, sem solicitar 

que Júnior utilize o celular. O membro da família deve mostrar como se troca a 

música, o botão de play ou pause. 

17/07/20 Tarefa desenvolvida pela fonoaudióloga, terapeuta ocupacional e pelo terapeuta 

musical.   

Objetivos: Aprimorar a consciência e exploração vocal, estimular a motricidade 

fina, trabalhar sons curtos e longos, estimular a autonomia. 

Materiais: Cano de pvc furado (fornecido juntamente com a atividade), elásticos 

(fornecidos) e um pedaço de sacola plástica. 

Descrição: O instrumento Kazoo é um instrumento de modulação do som da voz. 
A proposta da atividade consiste em utilizar materiais reciclados para construí-lo e 
abordar aspectos da consciência vocal por meio da exploração do instrumento. Um 
vídeo para auxiliar na construção e com orientações de exercícios será enviado via 
whatsapp. 

20/07/20 
À 

31/07/20 

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

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: Julho/2020 
Profissional: Fgª Monique Fernanda Hess 

 

Data  

03/07/20 Atendimentos cancelados devido aumento de casos da COVID-19 em Balneário 
Camboriú. 

10/07/20 Tarefa desenvolvida pela fonoaudióloga da instituição e pelo terapeuta musical. 

Objetivos: Estimular as Habilidades auditivas, leitura, memória, comunicação 

verbal e narrativa. 

Descrição: A proposta da atividade se dá inicialmente em tocar 5 áudios referentes 

às músicas dos filmes que o Vinicius assiste, e deixar que ele ligue as duas colunas 

abaixo. A coluna da esquerda contém os números dos áudios na ordem em que 

serão tocados, e a coluna da direita os nomes dos filmes aos quais esses áudios 

representam. Após realizar a apreciação musical e ligar as colunas, Vinicius deve 

escolher um dos filmes para narrar resumidamente a estória em vídeo.  

O mediador pode ajudar, lembrando os nomes dos personagens e cenas 

importantes que estão no filme, pois sabe-se que o Vinicius possui dificuldade para 

narrar.  

17/07/20 Era uma vez... 

Objetivo: Desenvolver narrativa; Trabalhar habilidades e memória sonora; 

Trabalhar habilidades de movimento;  

Material: Por meio de WhatsApp, a família do usuário vai receber imagens de 

personagens e áudios representando onomatopeias de ambientes, animais, 

transportes e demais situações do dia a dia.  

Atividade:  Consiste em trabalhar a criatividade do Vinicius, para alcançar os 

objetivos supracitados. O mesmo deve criar uma história utilizando os sons e 

personagens que recebeu. Nessa tarefa não há regras, podendo ser realizada e 

criada da forma que o usuário desejar, desde que, utilize todos os elementos.  

A atividade deve ser gravada por vídeo, para ser utilizada posteriormente na 

criação de novos objetivos e estímulos. 

20/07/20 
À 

31/07/20 

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

Objetivos 
 

Desenvolver linguagem oral funcional.  
Desenvolver intenção comunicativa funcional.  
Desenvolver narrativa.  
Aumentar vocabulário.  
Aumentar tom de voz. 
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José Otavio Fonseca Soares 
Educador Físico AMA Litoral-SC 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – JULHO/2020 

 

 

AMA 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: Julho/2020 

Profissional: Professor de Educação física José Otávio F. Soares  

 

Data Atividade 
 
 
 

06/07 

Alongamento Musical  
Objetivos – Promover a concentração, atenção e interação, 
estimular a propriocepção do corpo, trabalhar a imitação motora e o 
autocontrole.  
Descrição – A proposta da atividade consiste em criar um momento 
de alongamento com música, uma troca entre o adulto e a criança 
buscando trabalhar os movimentos lentamente, afim de acalmar, 
trabalhando a atenção e a propriocepção. 
RESPOSTA: (Mãe relatou dificuldades para realizar porque 
Lorenzo está tendo recusa à música) 
 

 
 
 
 

13/07 

Tartaruga, elefante e árvore - Objetivos: Trabalhar habilidades 
auditivas, a brincadeira lúdica e o movimento motor amplo.  
 
Descrição: A proposta da atividade se dá em representar os 
movimentos de uma tartaruga, um elefante e uma árvore, 
associando-os a uma música. Será enviado um áudio contento três 
músicas que ficam alternando-se, cada uma delas representa um 
personagem diferente, quando a música trocar, o personagem 
também troca, ocorrendo portanto uma mudança nos padrões de 
movimento. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

 
20/07 

Estão sendo revisadas as atividades enviadas durante a quarentena 
no período de 23/03 até 17/07. Estamos em capacitação para a 
utilização da plataforma CLASSROOM 
 

     27/07 Realizando a elaboração de uma plataforma digital, para facilitar o 
envio de atividades nos atendimentos remotos. 
 

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: Julho/2020 

Profissional: Professor de Educação física José Otávio F. Soares  

 

Data Atividade 
 
 
 
 
 

06/07 

Atividade: Reloginho 
Tempo da atividade: 10 à 15 minutos. 
Repetição: 2 vezes na semana. 
Materiais: Corda ou uma toalha grande. 
Objetivos: Trabalhar a noção espacial e estimular uma resposta 
perante ao movimento da corda. Juntamente estaremos englobando 
a coordenação ampla e o equilíbrio. 
Como fazer a atividade: 
Uma pessoa fica no centro da roda com a corda e os outros 
participantes da brincadeira ficam ao redor, formando um círculo. 
Quem está no meio gira a corda bem rente ao chão e os demais 
precisam pular a corda sem deixá-la encostar na perna ou pés. 

RESPOSTA: Pendente. 
 

 
 

13/07 

Segue conduta terapêutica. 

Atividade: Reloginho 

RESPOSTA: Pendente. 

 
 

20/07 
Estão sendo revisadas as atividades enviadas durante a quarentena 
no período de 23/03 até 17/07. Estamos em capacitação para a 
utilização da plataforma CLASSROOM 
 

     27/07 Realizando a elaboração de uma plataforma digital, para facilitar o 
envio de atividades nos atendimentos remotos. 
 

 
 

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: Julho/2020 

Profissional: Professor de Educação física José Otávio F. Soares  

 

Data Atividade 
 
 

06/07 

Jogo do Balão adaptado 
Proporcionar a participação na elaboração da atividade e ativação 
das capacidades físicas e motoras. 
Objetivos: desenvolver a percepção visual e reação motora, bem 
como condicionamento físico geral. 
 

 
 

13/07 

PROJETO – 10 MINUTOS PARA SE DESENVOLVER 
BRINCANDO 

 
A proposta é que a família encontre/crie um momento diariamente 
para brincar com a criança de alguma brincadeira que envolva se 
movimentar!  10 minutos diários já são suficientes. 
 

 
20/07 

Estão sendo revisadas as atividades enviadas durante a quarentena 
no período de 23/03 até 17/07. Estamos em capacitação para a 
utilização da plataforma CLASSROOM 
 

     27/07 Realizando a elaboração de uma plataforma digital, para facilitar o 
envio de atividades nos atendimentos remotos. 
 

 
 

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: Julho/2020 

Profissional: Professor de Educação física José Otávio F. Soares  

 

Data Atividade 
 
 

06/07 

Jogo do Balão adaptado 
Proporcionar a participação na elaboração da atividade e ativação 
das capacidades físicas e motoras. 
Objetivo: desenvolver a percepção visual e reação motora, bem 
como condicionamento físico geral. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

13/07 

Conhecer o brincar 

Objetivo – Conhecer a forma de brincar da criança e família, 
proporcionando momentos de interação, aprimorar processo lúdico e 
simbólico. 
Como fazer: 
· Separar carrinhos e bonecos; 
· Separar legos ou caixas para montar os “locais” que a criança 
frequenta (Casa, mercado, casa de algum parente, escola, AMA); 
· Brincar com a criança criando a historinha de sua rotina com os 
bonecos e os “locais” montados; 
· Exemplo “Vamos pegar você (um bonequinho) e ir até o mercado?” 
“Vamos visitar a vovó? (utilizando os bonecos)” 
· Durante a brincadeira faça o som dos animais, dos carrinhos, imite 
a voz das pessoas; 
· Brinque, divirta-se e utilize a sua imaginação junto com a criança! 
 

 
20/07 

Estão sendo revisadas as atividades enviadas durante a quarentena 
no período de 23/03 até 17/07. Estamos em capacitação para a 
utilização da plataforma CLASSROOM 
 

    
      27/07 

Realizando a elaboração de uma plataforma digital, para facilitar o 
envio de atividades nos atendimentos remotos. 
 

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: Julho/2020 

Profissional: Professor de Educação física José Otávio F. Soares  

 

Data Atividade 
 
 
 
 

06/07 

O mestre manda direcionado às preferencias da criança –  
Objetivo – Habilidades sociais e auto percepção.  
Como fazer? A brincadeira deve ser realizada entre a criança e um 
adulto - Explicar para Benjamin que irão brincar de “O mestre 
manda”, onde um de cada vez vai dar ordens ao outro e ele vai 
precisar executar - Falar “o mestre mandou...” e solicitar as “coisas 
preferidas dele” como exemplo: Buscar no seu quarto o seu 
brinquedo preferido; ... Buscar sua camiseta de verão preferida, etc - 
Intercalar entre uma vez do adulto, uma vez de Benjamim 
 

 
 
 

13/07 

Contagem e palmas – 
 Objetivos: MEMÓRIA AUDITIVA ASSOCIAÇÃO E MOVIMENTO 
DOS MEMBROS SUPERIORES  
 Descrição – A proposta da atividade consiste em bater um 
determinado número de palmas rítmicas, ao final, Benjamin deve ter 
percebido o número de palmas realizadas e deve anotar este 
número. Depois Benjamin realiza as palmas e o outro participante 
deve então perceber o número de palmas e anotar. 
 

 
20/07 

Estão sendo revisadas as atividades enviadas durante a quarentena 
no período de 23/03 até 17/07. Estamos em capacitação para a 
utilização da plataforma CLASSROOM 
 

     
27/07 

Realizando a elaboração de uma plataforma digital, para facilitar o 
envio de atividades nos atendimentos remotos. 
 

 
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 
 
 
 

07/07 

Condicionamento físico modificado, exercícios ampliados 
Objetivos: Melhor o condicionamento físico e sistema 
cardiovascular. 
Subir e descer degraus 
Sentar e levantar da cadeira. 
Realizar caminhada ao ar livre, acompanhado de um adulto. 
(Aumentar o tempo da última caminhada) 
RESPOSTA: Pendente. 
 

 
 

14/07 

Segue conduta terapêutica. 
Condicionamento físico modificado, exercícios ampliados 
RESPOSTA: Pendente. 
 

 
21/07 

Estão sendo revisadas as atividades enviadas durante a quarentena 
no período de 23/03 até 17/07. Estamos em capacitação para a 
utilização da plataforma CLASSROOM 
 

   
28/07 

Realizando a elaboração de uma plataforma digital, para facilitar o 
envio de atividades nos atendimentos remotos. 
 

 
Objetivos 

 

Aprimorar a habilidade nos jogos 
Desenvolver a coordenação motora 
Trabalhar a Socialização 
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José Otavio Fonseca Soares 
Educador Físico AMA Litoral-SC 

 

 

 

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

Relatório Mensal 
Usuário: Andriel Henrique Cremonte Nantes 

Data Nascimento: 21/02/2015 – 5 anos 

Mês: Julho/2020 

Profissional: Professor de Educação física José Otávio F. Soares  

 

Data Atividade 
 
 
 
 
 

07/07 

Pega Pega 
Para auxiliar na implementação da proposta enviada anteriormente 
(10 minutos para se desenvolver brincando) deixamos um sugestão 
de brincadeira muito rica para o desenvolvimento de habilidades 
globais, a brincadeira de PEGA PEGA. 
 
Objetivos: Aprimorar a coordenação visomotora; Auxilia no 
planejamento motor, na velocidade de reação, na coordenação 
motora; Facilita mecanismos de atenção dividida; Facilita a interação 
social e percepção do outro. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

 
 

14/07 

Segue conduta terapêutica. Pega Pega. 
 
RESPOSTA: Pendente. 
 

 
21/07 

Estão sendo revisadas as atividades enviadas durante a quarentena 
no período de 23/03 até 17/07. Estamos em capacitação para a 
utilização da plataforma CLASSROOM 
 

      
28/07 

Realizando a elaboração de uma plataforma digital, para facilitar o 
envio de atividades nos atendimentos remotos. 
 

 
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: Julho/2020 

Profissional: Professor de Educação física José Otávio F. Soares  

 

Data Atividade 
 
 
 
 

07/07 

Jogo adaptado com Balão 
Tempo da atividade: 10 à 15 minutos. 
Repetição: 2 vezes na semana. 
Objetivos: Atenção, contato visual com objeto, socialização e 
trabalho motor. 
Estimular o enchimento de um balão (bexiga), para assim trabalhar 
o sistema cardiopulmonar. E após o enchimento propor a criança 
brincar com o balão. Incentivando que não deixe o balão cair no 
chão. 

RESPOSTA: Pendente. 

 
 
 

14/07 

Segue conduta terapêutica, Balão. 
 
RESPOSTA: Pendente. 
 

 
21/07 

Estão sendo revisadas as atividades enviadas durante a quarentena 
no período de 23/03 até 17/07. Estamos em capacitação para a 
utilização da plataforma CLASSROOM 
 

     
28/07 

Realizando a elaboração de uma plataforma digital, para facilitar o 
envio de atividades nos atendimentos remotos. 
 

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: Julho/2020 

Profissional: Professor de Educação física José Otávio F. Soares  

 

Data Atividade 
 

07/07 
Arte com alimentos. Criar, fazer figuras com alimentos 
Objetivo: Proporcionar o desenvolvimento da percepção, 
motricidade fina e questões alimentares. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

 
 

14/07 

Segue conduta terapêutica. Arte com alimentos. Criar, fazer figuras 
com alimentos. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

 
21/07 

Estão sendo revisadas as atividades enviadas durante a quarentena 
no período de 23/03 até 17/07. Estamos em capacitação para a 
utilização da plataforma CLASSROOM 
 

     
28/07 

Realizando a elaboração de uma plataforma digital, para facilitar o 
envio de atividades nos atendimentos remotos. 
 

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: Julho/2020 

Profissional: Professor de Educação física José Otávio F. Soares  

 

Data Atividade 
 
 

07/07 

Pular corda 
Materiais: corda 
Objetivos: Trabalhar a noção espacial e estimular uma resposta 
perante ao movimento da corda. Juntamente estaremos englobando 
a coordenação motora ampla e equilíbrio. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

 
 

14/07 

Segue conduta terapêutica, Pular corda. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

 
21/07 

Estão sendo revisadas as atividades enviadas durante a quarentena 
no período de 23/03 até 17/07. Estamos em capacitação para a 
utilização da plataforma CLASSROOM 
 

     
28/07 

Realizando a elaboração de uma plataforma digital, para facilitar o 
envio de atividades nos atendimentos remotos. 
 

 
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: Julho/2020 

Profissional: Professor de Educação física José Otávio F. Soares  

 

Data Atividade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07/07 

Formas de brincar 
Objetivo – Conhecer a forma de brincar da criança e família, 
proporcionando momentos de interação, aprimorar processo lúdico e 
simbólico. 
 
Como fazer?  
Separar carrinhos e bonecos; 
Separar legos ou caixas para montar os “locais” que a criança 
frequenta (Casa, mercado, casa de algum parente, escola, AMA); 
Brincar com a criança criando a historinha de sua rotina com os 
bonecos e os “locais” montados; 
Exemplo “Vamos pegar você (um bonequinho) e ir até o mercado?” 
“Vamos visitar a vovó? (utilizando os bonecos)” 
Durante a brincadeira faça o som dos animais, dos carrinhos, imite a 
voz das pessoas; 
Brinque, divirta-se e utilize a sua imaginação junto com a criança! 
RESPOSTA: Pendente. 
 

 
 

14/07 

Segue conduta terapêutica, Formas de brincar. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

 
21/07 

Estão sendo revisadas as atividades enviadas durante a quarentena 
no período de 23/03 até 17/07. Estamos em capacitação para a 
utilização da plataforma CLASSROOM 
 

     
28/07 

Realizando a elaboração de uma plataforma digital, para facilitar o 
envio de atividades nos atendimentos remotos. 
 

 
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: Julho/2020 

Profissional: Professor de Educação física José Otávio F. Soares  

 

Data Atividade 
 
 
 

07/07 

Brincadeira de estatua 
Objetivo: Proporcionar o desenvolvimento da percepção das partes 
e movimentos do corpo. 
Como fazer: Busque com Noah no youtube ou outro aplicativo de 
música de sua preferência a canção infantil “estátua”. Faça junto 
com Noah os movimentos que a música estabelece, por exemplo: 
mão na cabeça, mão na cintura, um pé na frente. Aproveitem o 
momento e divirtam-se juntos. 
 

 
 

14/07 

Segue conduta terapêutica, Brincadeira de estatua. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

 
21/07 

Estão sendo revisadas as atividades enviadas durante a quarentena 
no período de 23/03 até 17/07. Estamos em capacitação para a 
utilização da plataforma CLASSROOM 
 

     
28/07 

Realizando a elaboração de uma plataforma digital, para facilitar o 
envio de atividades nos atendimentos remotos. 
 

 
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: Julho/2020 

Profissional: Professor de Educação física José Otávio F. Soares  

 

Data Atividade 
 
 
 
 

07/07 

Brincadeira de estatua 
Objetivo: Proporcionar o desenvolvimento da percepção das partes 
e movimentos do corpo. 
Como fazer: Busque com Antônio no youtube ou outro aplicativo de 
música de sua preferência a canção infantil “estátua”. Faça junto 
com Antônio os movimentos que a música estabelece, por exemplo: 
mão na cabeça, mão na cintura, um pé na frente. Aproveitem o 
momento e divirtam-se juntos. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

 
14/07 

Segue conduta terapêutica, Brincadeira de estatua. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

 
21/07 

Estão sendo revisadas as atividades enviadas durante a quarentena 
no período de 23/03 até 17/07. Estamos em capacitação para a 
utilização da plataforma CLASSROOM 
 

     
28/07 

Realizando a elaboração de uma plataforma digital, para facilitar o 
envio de atividades nos atendimentos remotos. 
 

 
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: Julho/2020 

Profissional: Professor de Educação física José Otávio F. Soares  

 

Data Atividade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07/07 

Melhorando o controle postural 
A proposta é jogar a bola de uma pessoa para a outra estando fixado 
em uma posição. Realizaremos 5 posições. Deve-se jogar bola com 
as mãos por +ou- um minuto em cada posição. 
 
1ª – Em pé com os pés colados um no outro. 
2ª – Um pé à frente (um passo à frente com a perna direita). 
3ª – Um pé atrás (um passo atrás com a perna direita).  
4º - Retorna com os pés juntos. 
5ª – Segue o mesmo processo porém com o outro lado do corpo. 
Perna esquerda um passo a frente. 
6ª – Perna esquerda um passo atrás. 
Importante é fazer com que João pegue o objeto em variadas 
direções como: acima da cabeça, na linha do umbigo, do lado direito 
do corpo, do lado esquerdo, enfim, várias direções. 
Para se haver ganhos no controle postural faz-se necessário a 
repetição desta atividade ao menos 3 vezes por semana.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

 
 

14/07 

Segue conduta terapêutica. 
Atividade: MELHORANDO O CONTROLE POSTURAL. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

 
21/07 

Estão sendo revisadas as atividades enviadas durante a quarentena 
no período de 23/03 até 17/07. Estamos em capacitação para a 
utilização da plataforma CLASSROOM 
 

      
28/07 

Realizando a elaboração de uma plataforma digital, para facilitar o 
envio de atividades nos atendimentos remotos. 
 

 
Objetivos 

 

Aprimorar a coordenação motora 
Trabalhar a socialização e interação 
Desenvolvimento psicomotor 
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José Otavio Fonseca Soares 
Educador Físico AMA Litoral-SC 

 

 

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

Relatório Mensal 
Usuário: Lucas Eduardo Vargas Dornelles 

Data Nascimento: 04/05/2004 – 16 anos 

Mês: Julho/2020 

Profissional: Professor de Educação física José Otávio F. Soares  

 

Data Atividade 
 
 
 
 
 
 

07/07 

Condicionamento físico 
Objetivos: Melhorar o condicionamento físico e sistema 
cardiovascular.  
Repetição: 3 vezes na semana com duração de 45 minutos.  
- Caminhada ao ar livre sempre acompanhado do responsável.  
- Subir e descer degraus.  
Repetição: 3 vezes na semana com duração de 20 minutos.  
- Exercício de sentar e levantar da cadeira.  
Repetição: 3 séries de 10 à 15 repetições.  
- Flexão de quadril em pé (elevar o joelho em modo alternado na 
altura do abdome).  
Repetição: 3 séries de 10 à 15 repetições. (Cada perna). 
- Sentado, fazer a extensão de joelho alternado. (Cada perna). 
Repetição: 3 séries de 10 à 15 repetições. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

 
 

14/07 

Segue conduta terapêutica. 
Atividade de Condicionamento físico. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

 
21/07 

Estão sendo revisadas as atividades enviadas durante a quarentena 
no período de 23/03 até 17/07. Estamos em capacitação para a 
utilização da plataforma CLASSROOM 
 

    
28/07 

Realizando a elaboração de uma plataforma digital, para facilitar o 
envio de atividades nos atendimentos remotos. 
 

 
 

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: Julho/2020 

Profissional: Professor de Educação física José Otávio F. Soares  

 

Data Atividade 
 

02/07 
Suspensão das atividades presenciais devido ao aumento de casos 
COVID-19 na cidade. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09/07 

Brincar estruturado com carrinhos 
 
Objetivo – Explorar a forma de interação e brincadeira entre a 
família e a criança, como também proporcionar momentos que 
desenvolvam o processo lúdico e simbólico. 
 
Como fazer? 
Escolher com Joaquim carrinhos e bonecos; 
Separar legos ou caixas para montar os “locais” que a criança 
frequenta (Casa, mercado, casa de algum parente, escola, AMA); 
Brincar com a criança criando a historinha de sua rotina com os 
bonecos e os “locais” montados; 
Exemplo “Vamos pegar você (um bonequinho) e ir até o mercado?” 
“Vamos visitar a vovó? (utilizando os bonecos)” 
Durante a brincadeira faça o som dos animais, dos carrinhos, imite a 
voz das pessoas; 
Brinque, divirta-se e utilize a sua imaginação junto com a criança! 
RESPOSTA: Pendente. 
 

 
 

16/07 

Segue conduta terapêutica. 
Brincar estruturado com carrinhos. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

 
23/07 

Estão sendo revisadas as atividades enviadas durante a quarentena 
no período de 23/03 até 17/07. Estamos em capacitação para a 
utilização da plataforma CLASSROOM 
 

      
30/07 

Realizando a elaboração de uma plataforma digital, para facilitar o 
envio de atividades nos atendimentos remotos. 
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José Otavio Fonseca Soares 
Educador Físico AMA Litoral-SC 

 

 
Objetivos 

Aprimorar a coordenação motora 
Trabalhar a socialização e interação 
Melhorar a relação interpessoal 
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José Otavio Fonseca Soares 
Educador Físico AMA Litoral-SC 

 

 

 

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

Relatório Mensal 
Usuário: Thiago Castro Moreira Silveira 

Data Nascimento: 27/08/2012 – 7 anos 

Mês: Julho/2020 

Profissional: Professor de Educação física José Otávio F. Soares  

 

Data Atividade 
 

02/07 
Suspensão das atividades presenciais devido ao aumento de casos 
COVID-19 na cidade. 
 

 
 
 
 
 
 
 

09/07 

Atividade do grupo. 
Objetivos: Ampliar percepção, atenção e interesse. 
Escolher Objetivo – Ampliar percepção, atenção e interesse 
 
Como fazer? 
Escolher um momento em que Thiago esteja mais tranquilo 
para poder prender mais a atenção dele; 
Colocar a música da “Formiguinha”; 
Escolher um bichinho de pelúcia ou algum objeto; 
Enquanto a música cita as partes do corpo, ir acompanhando e 
apontando com o bichinho de pelúcia ou objeto escolhido. 
 
 

16/07 Brincadeira – Rotinas sociais Sensoriais. 
 

 
23/07 

Estão sendo revisadas as atividades enviadas durante a quarentena 
no período de 23/03 até 17/07. Estamos em capacitação para a 
utilização da plataforma CLASSROOM 
 

      
30/07 

Realizando a elaboração de uma plataforma digital, para facilitar o 
envio de atividades nos atendimentos remotos. 
 

Objetivos 
 

Desenvolver a coordenação motora 
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Educador Físico AMA Litoral-SC 

 

 

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

Relatório Mensal 
Usuário: Davi Beuting Severo 

Data Nascimento: 03/08/2011 – 8 anos 

Mês: Julho/2020 

Profissional: Professor de Educação física José Otávio F. Soares  

 

Data Atividade 
 

02/07 
Suspensão das atividades presenciais devido ao aumento de casos 
COVID-19 na cidade. 
 

 
 
 
 
 

09/07 

Associação objeto / lugar 
Objetivos Terapêuticos: Estimular linguagem oral (compreensão); 
Atenção auditiva; Estimular o uso do pronome “eu” antes das frases 
e Coordenação Motora na manipulação dos objetos.  
 
Nessa atividade, o Davi deverá associar cada objeto/comida com o 
seu respectivo cômodo da casa. Ao final desta folha, tem um quadro 
de fotos para ele recortar e colar nos quadrados abaixo. Durante 
essa atividade, estipular um tempo de 20 segundos para procurar os 
objetos que tem na casa.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

 
16/07 

Segue conduta terapêutica. Atividade Associação objeto / lugar. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

 
23/07 

Estão sendo revisadas as atividades enviadas durante a quarentena 
no período de 23/03 até 17/07. Estamos em capacitação para a 
utilização da plataforma CLASSROOM 
 

      
30/07 

Realizando a elaboração de uma plataforma digital, para facilitar o 
envio de atividades nos atendimentos remotos. 
 

 
 

Objetivos 
 

Aprimorar a coordenação motora 
Trabalhar a socialização e interação 
Melhorar da relação interpessoal 
Incorporar os esportes de maneira ampla 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Liv Agatha Carvalho 

Data Nascimento: 19/06/2017 – 3 anos 

Mês: Julho/2020 

Profissional: Professor de Educação física José Otávio F. Soares  

 

Data Atividade 
 

02/07 
Suspensão das atividades presenciais devido ao aumento de casos 
COVID-19 na cidade. 
 

 
 

09/07 

PROJETO – 10 MINUTOS PARA SE DESENVOLVER BRINCANDO 
 
A proposta é que a família encontre/crie um momento diariamente 
para brincar com a criança de alguma brincadeira que envolva se 
movimentar!  10 minutos diários já são suficientes. 
 

 
 
 
 

16/07 

Brincadeira com bola 
 
O objetivo principal da proposta é, através do brincar com a bola, 
facilitar a interação social. 
 
A ideia é um jogo com bola entre 2 ou mais pessoas. Jogar a bola 
um para o outro. Pode ser sentados, em roda ou em pé. O ideal é 
que os participantes se envolvam na brincadeira, criando um 
momento de alegria e satisfação.  
 

 
23/07 

Estão sendo revisadas as atividades enviadas durante a quarentena 
no período de 23/03 até 17/07. Estamos em capacitação para a 
utilização da plataforma CLASSROOM 
 

     
30/07 

Realizando a elaboração de uma plataforma digital, para facilitar o 
envio de atividades nos atendimentos remotos. 
 

 
Objetivos 

 
 

Introduzir as atividades físicas no dia a dia 
Desenvolver a coordenação motora 
Trabalhar a Socialização 
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Educador Físico AMA Litoral-SC 

 

 

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

Relatório Mensal 
Usuário: Thales Miguel dos Santos Ávila Lopes 

Data Nascimento: 18/05/2014 – 6 anos 

Mês: Julho/2020 

Profissional: Professor de Educação física José Otávio F. Soares  

 

Data Atividade 
 

02/07 
Suspensão das atividades presenciais devido ao aumento de casos 
COVID-19 na cidade. 
 

 
 
 
 
 
 
 

09/07 

Brincar estruturado  
Objetivo – Explorar a forma de interação e brincadeira entre a 
família e a criança, como também proporcionar momentos que 
desenvolvam o processo lúdico e simbólico. 
 
Como fazer? 
Escolher com Thales carrinhos e bonecos; 
Separar legos ou caixas para montar os “locais” que a criança 
frequenta (Casa, mercado, casa de algum parente, escola, AMA); 
Brincar com a criança criando a historinha de sua rotina com os 
bonecos e os “locais” montados; 
Exemplo “Vamos pegar você (um bonequinho) e ir até o mercado?” 
“Vamos visitar a vovó? (utilizando os bonecos)” 
Durante a brincadeira faça o som dos animais, dos carrinhos, imite a 
voz das pessoas; 
Brinque, divirta-se e utilize a sua imaginação junto com a criança! 
RESPOSTA: Pendente. 
 

 
 

16/07 

Segue conduta terapêutica. 
Atividade Brincar estruturado. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

 
23/07 

Estão sendo revisadas as atividades enviadas durante a quarentena 
no período de 23/03 até 17/07. Estamos em capacitação para a 
utilização da plataforma CLASSROOM 
 

      
30/07 

Realizando a elaboração de uma plataforma digital, para facilitar o 
envio de atividades nos atendimentos remotos. 
 

 
Objetivos 

Introduzir as atividades físicas no dia a dia 
Desenvolver a coordenação motora 
Trabalhar a Socialização 
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Educador Físico AMA Litoral-SC 

 

 

 

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

Relatório Mensal 
Usuário: Eric Benjamim Dombroski da Silva 

Data Nascimento: 11/02/2015 – 5 anos 

Mês: Julho/2020 

Profissional: Professor de Educação física José Otávio F. Soares  

 

Data Atividade 
 

02/07 
Suspensão das atividades presenciais devido ao aumento de casos 
COVID-19 na cidade. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

09/07 

Brincar estruturado  
Objetivo – Explorar a forma de interação e brincadeira entre a 
família e a criança, como também proporcionar momentos que 
desenvolvam o processo lúdico e simbólico. 
 
Como fazer? 
Escolher com Eric carrinhos e bonecos; 
Separar legos ou caixas para montar os “locais” que a criança 
frequenta (Casa, mercado, casa de algum parente, escola, AMA); 
Brincar com a criança criando a historinha de sua rotina com os 
bonecos e os “locais” montados; 
Exemplo “Vamos pegar você (um bonequinho) e ir até o mercado?” 
“Vamos visitar a vovó? (utilizando os bonecos)” 
Durante a brincadeira faça o som dos animais, dos carrinhos, imite a 
voz das pessoas; 
Brinque, divirta-se e utilize a sua imaginação junto com a criança! 
RESPOSTA: Pendente. 
 

 
 

16/07 

Segue conduta terapêutica. Atividade Brincar estruturado. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

 
23/07 

Estão sendo revisadas as atividades enviadas durante a quarentena 
no período de 23/03 até 17/07. Estamos em capacitação para a 
utilização da plataforma CLASSROOM 
 

     
30/07 

Realizando a elaboração de uma plataforma digital, para facilitar o 
envio de atividades nos atendimentos remotos. 
 

  
Objetivos 

Introduzir as atividades físicas no dia a dia 
Desenvolver a coordenação motora 
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Trabalhar a Socialização 
 

  

229 / 702



 
 
 
 

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: Julho/2020 

Profissional: Professor de Educação física José Otávio F. Soares  

Data Atividade 
03/07 Suspensão das atividades presenciais devido ao aumento de casos 

COVID-19 na cidade. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10/07 

MELHORANDO O CONTROLE POSTURAL 
A proposta é jogar a bola de uma pessoa para a outra estando fixado 
em uma posição. Realizaremos 5 posições. Deve-se jogar bola com 
as mãos por +ou- um minuto em cada posição. 
 
1ª – Em pé com os pés colados um no outro. 
  
2ª – Um pé à frente (um passo à frente com a perna direita). 
 
3ª – Um pé atrás (um passo atrás com a perna direita).  
 
4º - Retorna com os pés juntos. 
 
5ª – Segue o mesmo processo porém com o outro lado do corpo. 
Perna esquerda um passo a frente. 
 
6ª – Perna esquerda um passo atrás. 
 
Importante é fazer com que o Luan pegue o objeto em variadas 
direções como: acima da cabeça, na linha do umbigo, do lado direito 
do corpo, do lado esquerdo, enfim, várias direções. 

Para se haver ganhos no controle postural faz-se necessário a 
repetição desta atividade ao menos 3 vezes por semana 

RESPOSTA: Pendente. 

 
 

17/07 
Segue conduta terapêutica. 
Atividade Melhorando o Controle Postural 
RESPOSTA: Pendente. 
 

 
24/07 

Estão sendo revisadas as atividades enviadas durante a quarentena 
no período de 23/03 até 17/07. Estamos em capacitação para a 
utilização da plataforma CLASSROOM 
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Educador Físico AMA Litoral-SC 

 

 
      

31/07 
Realizando a elaboração de uma plataforma digital, para facilitar o 
envio de atividades nos atendimentos remotos. 
 

 
 

Objetivos 
 

Desenvolver a coordenação motora 
Trabalhar a Socialização 
Aprimorar a habilidade nos jogos 
Melhorar o contato verbal 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Fernando Gabriel Sprote 

Data Nascimento: 16/02/2008 – 12 anos 

Mês: Julho/2020 

Profissional: Professor de Educação física José Otávio F. Soares  

 

Data Atividade 
 

03/07 
Suspensão das atividades presenciais devido ao aumento de casos 
COVID-19 na cidade. 
 

 
 
 
 
 

10/07 

Pareamento do nome 
Utilizando grampo de roupa com a respectiva letra 

 
Objetivo: reconhecer e identificar as letras do nome próprio. 
 

 
 
 
 
 
 

17/07 

Contorno do nome utilizando o cotonete 

 
Objetivo: reconhecer a primeira letra do nome; desenvolver e 
estimular a coordenação motora fina e visio motora. 

 
24/07 

Estão sendo revisadas as atividades enviadas durante a quarentena 
no período de 23/03 até 17/07. Estamos em capacitação para a 
utilização da plataforma CLASSROOM 
 

     31/07 Realizando a elaboração de uma plataforma digital, para facilitar o 
envio de atividades nos atendimentos remotos. 
 

Objetivos 
 

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

Relatório Mensal 
Usuário: Diogo Couvodos Casa 

Data Nascimento: 15/12/2011 – 8 anos 

Mês: Julho/2020 

Profissional: Professor de Educação física José Otávio F. Soares  

 

Data Atividade 
 

03/07 
Suspensão das atividades presenciais devido ao aumento de casos 
COVID-19 na cidade. 
 

 
 
 

10/07 

Confecção das bandeirinhas –  
Objetivos: Trabalhar as artes visuais e musicais com tema junino, 
aprimorar a motricidade fina, promover um estímulo da 
concentração e atenção. Descrição: A atividade consiste na 
confecção de bandeirinhas juninas, um trabalho manual minucioso 
que exige muita atenção e habilidades manuais, principalmente a 
motricidade fina. Uma música de fundo com tema junino para servir 
de trilha sonora para a atividade foi sugerida.  
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

 
 
 
 
 

17/07 

Alongamento musical - Objetivos – Promover a concentração, 
atenção e interação, estimular a propriocepção do corpo, trabalhar a 
imitação motora e o autocontrole. - Descrição – A proposta da 
atividade consiste em criar um momento de alongamento com 
música, uma troca entre o adulto e a criança buscando trabalhar os 
movimentos lentamente, afim de acalmar, trabalhando a atenção e a 
propriocepção do corpo. Abaixo seguem sugestões de músicas e de 
posições para realizar (podendo ser utilizadas outras músicas e 
posições que contemplem os objetivos da atividade), e fica também 
como sugestão inserir músicas calmas em momentos de acordar, 
dormir, lembrando sempre de utilizar apenas o áudio das músicas, já 
que os vídeos promovem estímulos cerebrais diferentes dos 
esperados em atividades que visam promover a interação. 
 

 
24/07 

Estão sendo revisadas as atividades enviadas durante a quarentena 
no período de 23/03 até 17/07. Estamos em capacitação para a 
utilização da plataforma CLASSROOM 
 

    
31/07 

Realizando a elaboração de uma plataforma digital, para facilitar o 
envio de atividades nos atendimentos remotos. 
 

Objetivos 
 

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

Relatório Mensal 
Usuário: Guilherme Bonifácio Grisard 

Data Nascimento: 13/05/ 2006 – 14 anos 

Mês: Julho/2020 

Profissional: Professor de Educação física José Otávio F. Soares  

g 

Data Atividade 
 

03/07 
Suspensão das atividades presenciais devido ao aumento de casos 
COVID-19 na cidade. 
 

 
 
 
 

10/07 

Música com copos - Objetivos: Trabalhar a atenção, a motricidade, a 
interação, atenção compartilhada e realizar uma exploração vocal 
por meio do canto e rítmica por meio das batidas. Materiais: Copos 
plásticos. 
Descrição: A atividade de música com copos consiste em trazer 
para o utensílio de cozinha uma nova funcionalidade, a de produzir 
sons musicais. A música que vamos propor aqui será a “escravos de 
jó”. Segue um link para aprender os movimentos e repassar para o 
paciente e o áudio da música para acompanhar ou aprender a letra 
da canção.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

 
 
 
 

17/07 

SEGUE CONDUTA TERAPÊUTICA - Música com copos - Objetivos: 
Trabalhar a atenção, a motricidade, a interação, atenção 
compartilhada e realizar uma exploração vocal por meio do canto e 
rítmica por meio das batidas. Materiais: Copos plásticos. 
Descrição: A atividade de música com copos consiste em trazer 
para o utensílio de cozinha uma nova funcionalidade, a de produzir 
sons musicais. A música que vamos propor aqui será a “escravos de 
jó”. Segue um link para aprender os movimentos e repassar para o 
paciente e o áudio da música para acompanhar ou aprender a letra 
da canção. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

 
24/07 

Estão sendo revisadas as atividades enviadas durante a quarentena 
no período de 23/03 até 17/07. Estamos em capacitação para a 
utilização da plataforma CLASSROOM 
 

      
31/07 

Realizando a elaboração de uma plataforma digital, para facilitar o 
envio de atividades nos atendimentos remotos. 
 

 Desenvolver o interesse pelos jogos 
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Objetivos Aprimorar a coordenação motora 
Trabalhar a socialização 
Melhorar o contato verbal 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Hector Augusto Pereira Machado 

Data Nascimento: 07/04/2010 – 10 anos 

Mês: Julho/2020 

Profissional: Professor de Educação física José Otávio F. Soares  

Data Atividade 
 

03/07 
Suspensão das atividades presenciais devido ao aumento de casos 
COVID-19 na cidade. 
 

 
 
 
 
 
 

10/07 

Video das embaixadinhas (desafio de quem faz mais) 

 
Objetivos: Concentração, equilíbrio, coordenação motora. 
Enviamos um vídeo fazendo embaixadinhas e desafiamos o Hector 
a fazer mais e nos enviar vídeo.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

 
 
 
 

17/07 

Segue conduta terapêutica. 
Video das embaixadinhas (desafio de quem faz mais) 

 
Objetivos: Concentração, equilíbrio, coordenação motora. 
Enviamos um vídeo fazendo embaixadinhas e desafiamos o Hector 
a fazer mais e nos enviar vídeo.  
 
 

 
24/07 

Estão sendo revisadas as atividades enviadas durante a quarentena 
no período de 23/03 até 17/07. Estamos em capacitação para a 
utilização da plataforma CLASSROOM 
 

    
31/07 

Realizando a elaboração de uma plataforma digital, para facilitar o 
envio de atividades nos atendimentos remotos. 
 

 
Objetivos 

Desenvolver o interesse pelos jogos 
Desenvolver a coordenação motora 
Trabalhar a socialização 
Melhorar o contato visual 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Samuel da Silva  

Data Nascimento: 05/12/2014 – 5 anos 

Mês: Julho/2020 

Profissional: Professor de Educação física José Otávio F. Soares  

 

Data Atividade 
 

03/07 
Suspensão das atividades presenciais devido ao aumento de casos 
COVID-19 na cidade. 
 

 
 
 

10/07 

Atividade – Jogo do Boliche Julino 
Objetivo: Estimular intenção comunicativa oral; Aumentar o 
vocabulário e a Coordenação Visual Motora. 
 
Nessa atividade, colocar as figuras embaixo de garrafas (como se 
fosse os pinos do Boliche) e ao cair o Samuel deverá nomear as 
figuras. Caso não consigam imprimir, poderão desenhar as figuras 
em uma folha de papel 
RESPOSTA: Pendente. 
 

 
 
 
 
 
 

17/06 

Segue conduta terapêutica. 
 
Atividade – Jogo do Boliche Julino 
Objetivo: Estimular intenção comunicativa oral; Aumentar o 
vocabulário e a Coordenação Visual Motora. 
 
Nessa atividade, colocar as figuras embaixo de garrafas (como se 
fosse os pinos do Boliche) e ao cair o Samuel deverá nomear as 
figuras. Caso não consigam imprimir, poderão desenhar as figuras 
em uma folha de papel. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

 
24/06 

Estão sendo revisadas as atividades enviadas durante a quarentena 
no período de 23/03 até 17/07. Estamos em capacitação para a 
utilização da plataforma CLASSROOM 
 

 
31/06 

Realizando a elaboração de uma plataforma digital, para facilitar o 
envio de atividades nos atendimentos remotos. 
 

 
Objetivos 

 

Desenvolver o interesse pelos jogos 
Desenvolver a coordenação motora 
Trabalhar a socialização 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Miguel Fernando Ferraz 

Data Nascimento: 01/09/2015 – 4 anos 

Mês: Julho/2020 

Profissional: Professor de Educação física José Otávio F. Soares  

 

Data Atividade 
 

03/07 
Suspensão das atividades presenciais devido ao aumento de casos 
COVID-19 na cidade. 
 

 
10/07 

Jogo do Boliche. 
Material: garrafas pet, bola ou bola de meias. 
Objetivo: coordenação, atenção, interação 
RESPOSTA: Pendente. 
 

 
17/07 

Segue conduta terapêutica. Atividade Jogo do Boliche. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

 
24/07 

Estão sendo revisadas as atividades enviadas durante a quarentena 
no período de 23/03 até 17/07. Estamos em capacitação para a 
utilização da plataforma CLASSROOM 
 

      
31/07 

Realizando a elaboração de uma plataforma digital, para facilitar o 
envio de atividades nos atendimentos remotos. 
 

 
Objetivos 

 

Desenvolver o interesse pelos jogos 
Desenvolver a coordenação motora 
Trabalhar a socialização 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Daniel Victor Mongenrotti da Silva  

Data Nascimento: 19/03/2008 – 12 anos 

Mês: Julho/2020 

Profissional: Professor de Educação física José Otávio F. Soares  

 

Data Atividade 
 

03/07 
Suspensão das atividades presenciais devido ao aumento de casos 
COVID-19 na cidade. 
 

 
 
 
 

10/07 

CAMINHADA E RECREAÇÃO 
  
Tempo da atividade: 15 à 30 minutos.  
Objetivos: Melhorar o condicionamento físico e sistema 
cardiovascular.  
- Caminhada ao ar livre acompanhado do responsável, buscando 
sempre locais seguros e tranquilos.  
- Subir e descer degraus (adaptando com o condicionamento do 
adolescente). Sempre lembrando do descanso de um andar para o 
outro.  
 

 
 
 
 
 

17/07 

Condicionamento físico modificado, mais dificuldade. 
CAMINHADA E RECREAÇÃO 
  
Tempo da atividade: 30min à 1 hora.  
Objetivos: Melhorar o condicionamento físico e sistema 
cardiovascular.  
- Caminhada ao ar livre acompanhado do responsável, buscando 
sempre locais seguros e tranquilos.  
- Subir e descer degraus (adaptando com o condicionamento do 
adolescente). Sempre lembrando do descanso de um andar para o 
outro. Tentar aumentar um pouco a intensidade do anterior. 
 

 
24/07 

Estão sendo revisadas as atividades enviadas durante a quarentena 
no período de 23/03 até 17/07. Estamos em capacitação para a 
utilização da plataforma CLASSROOM 
 

      
31/07 

Realizando a elaboração de uma plataforma digital, para facilitar o 
envio de atividades nos atendimentos remotos. 
 

 
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 

 

 240 / 702



 

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

 

 

RELATÓRIO MENSAL – JULHO/2020 
 

Relatório Mensal 
 
Paciente: Adriel Goulart  
Data Nascimento: 10/05/2013 
Mês: julho 
Profissional: Karina de Souza 
 

 
 
Data   
09/07/2020 Procurar pela casa objetos com a letra /B/ mínimo 5. Colocar sobre a 

mesa nomear, falar para que serve e contar quantos tem, depois guarda-
los no lugar, pegar uma folha e tentar desenhar o que lembrar. 
RESPOSTA: Pendente. 

16/07/2020 Segue conduta terapêutica,Procurar pela casa objetos com a letra /B/ 
mínimo 5. Colocar sobre a mesa nomear, falar para que serve e contar 
quantos tem, depois guarda-los no lugar, pegar uma folha e tentar 
desenhar o que lembrar. 
RESPOSTA: Pendente. 

21/07/2020 Revisão e organização das atividades enviadas e orientações. 
Capacitação quanto ao uso da plataforma online para envio das 
atividades as famílias. 

30/07/2020 Revisão e organização das atividades enviadas e orientações. 
Capacitação quanto ao uso da plataforma online para envio das 
atividades as famílias. 

  
Objetivos 
terapêuticos  

Trabalhar os desvios fonológicos e fonéticos, aprimoramento da 
linguagem oral com maior coerência e coesão, aprendizagem,  atenção, 
concentração e habilidades cognitivas. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo n 470 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

 
 

Relatório Mensal 
 
Paciente: Aiken Arthur Ribeiro Novaes  
Data Nascimento: 10/11/2013 
Mês: julho 
Profissional: Karina de Souza - FONO 
 

 
 
Data   
09/07/2020 Continuidade do jogo da memoria com a letra /b/. Depois pegar as 

figuras do jogo e ir falando silabicamente batendo palmas conforme o 
número de sílabas que a palavra apresenta. 
RESPOSTA: Pendente. 

16/07/2020 Segue conduta terapêutica,Continuidade do jogo da memoria com a 
letra /b/. Depois pegar as figuras do jogo e ir falando silabicamente 
batendo palmas conforme o número de sílabas que a palavra apresenta. 
RESPOSTA: Atividade realizada. 

23/07/2020 Revisão e organização das atividades enviadas e orientações. 
Capacitação quanto ao uso da plataforma online para envio das 
atividades as famílias. 

30/07/2020 Revisão e organização das atividades enviadas e orientações. 
Capacitação quanto ao uso da plataforma online para envio das 
atividades as famílias. 

  
Objetivos 
terapêuticos  

Trabalhar a linguagem oral, respiração nasal, motricidade oral, contato 
visual, diálogo, interação, e comunicação através da fala. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo n 470 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

 
 

Relatório Mensal 
 
Paciente: Álvaro Felipe de Paula da Silva 
Data Nascimento: 21/08/2014 
Mês: julho 
Profissional: Karina de Souza - FONO 
 

 
 
Data   
09/07/2020 Pegar um livro de história que tenha em casa e colocar sobre a mesa e 

contar a história página por página e vendo se ele compreendeu depois 
pedir para ele contar olhando as figuras e depois fechar o livro e tentar 
fazer um desenho do que entendeu. 
RESPOSTA: Pendente. 

16/07/2020 Segue conduta terapêutica Pegar um livro de história que tenha em 
casa e colocar sobre a mesa e contar a história página por página e 
vendo se ele compreendeu depois pedir para ele contar olhando as 
figuras e depois fechar o livro e tentar fazer um desenho do que 
entendeu. 
RESPOSTA: Pendente. 

 

23/07/2020 Revisão e organização das atividades enviadas e orientações. 
Capacitação quanto ao uso da plataforma online para envio das 
atividades as famílias. 

30/07/2020 Revisão e organização das atividades enviadas e orientações. 
Capacitação quanto ao uso da plataforma online para envio das 
atividades as famílias. 

  
Objetivos 
específicos  

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

 

 

 
 
 

Relatório Mensal 
 
Paciente: Anthony Moeller e Silva  
Data Nascimento: 03/04/2012 
Mês: julho 
Profissional: Karina de Souza - FONO 
 

 
 
Data   
07/07/2020 Auxiliar a mãe a arrumar a mesa, porém deixar algumas coisas de fora 

afim de que ele perceba o que falta é colocar, nomeando, dar o auxilio 
com pistas somente se ele não conseguir. 
RESPOSTA: Pendente. 

14/07/2020 Segue conduta terapêutica:Auxiliar a mãe a arrumar a mesa, porém 
deixar algumas coisas de fora afim de que ele perceba o que falta é 
colocar, nomeando, dar o auxilio com pistas somente se ele não 
conseguir. 
RESPOSTA: Pendente. 

21/07/2020 Revisão e organização das atividades enviadas e orientações. 
Capacitação quanto ao uso da plataforma online para envio das 
atividades as famílias. 

28/07/2020 Revisão e organização das atividades enviadas e orientações. 
Capacitação quanto ao uso da plataforma online para envio das 
atividades as famílias. 

  
Objetivos 
terapêuticos   

Trabalhar o contato visual, aprimoramento da linguagem oral, diálogo, 
interação, aprendizagem, maior permanência na realização de 
atividades, maior funcionalidade dos objetos, brincar. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo n 470 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

 
 
 
 

Relatório Mensal 
 
Paciente:  Brayan Henrique dos Santos 
Data Nascimento: 03/02/2017 
Mês: julho 
Profissional: Karina de Souza - FONO 
 

 
 
Data   
07/07/2020 Atividade do brincar pegar caixas, carrinhos e bonecos, inventar uma 

história utilizando as caixas como escola, ou mercado, trabalhar o brincar 
e a interação. 
RESPOSTA: Pendente. 

14/07/2020 Segue conduta terapêutica:Atividade do brincar pegar caixas, carrinhos 
e bonecos, inventar uma história utilizando as caixas como escola, ou 
mercado, trabalhar o brincar e a interação. 
RESPOSTA: Pendente. 

21/07/2020 Revisão e organização das atividades enviadas e orientações. 
Capacitação quanto ao uso da plataforma online para envio das 
atividades as famílias. 

28/07/2020 Revisão e organização das atividades enviadas e orientações. 
Capacitação quanto ao uso da plataforma online para envio das 
atividades as famílias. 

  
Objetivos 
específicos  

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

 

 

 
 
 

Relatório Mensal 
 
Paciente:  Daniel da Sena Nunes 
Data Nascimento: 12/07/2015 
Mês: julho 
Profissional: Karina de Souza - FONO 
 

 
 
Data   
07/07/2020 Livro de história que tenha em casa e colocar sobre a mesa contar a 

história página por página e vendo se ele compreendeu depois pedir para 
ele contar olhando as figuras e tentar contar. Depois fazer um desenho 
do que entendeu   
RESPOSTA: Atividade realizada. 

 
14/07/2020 Orientação para realizar a atividade da semana anterior. 

RESPOSTA: Atividade realizada. 

 

21/07/2020 Revisão e organização das atividades enviadas e orientações. 
Capacitação quanto ao uso da plataforma online para envio das 
atividades as famílias. 

28/07/2020 Revisão e organização das atividades enviadas e orientações. 
Capacitação quanto ao uso da plataforma online para envio das 
atividades as famílias. 

  
Objetivos 
específicos  

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

 

 

 
 

Relatório Mensal 
 
Paciente: Davi Costa Rocha 
Data Nascimento: 26/03/2015 
Mês: julho 
Profissional: Karina de Souza - FONO 
 

 
 
Data   
06/07/2020 Atividade do brincar, pegar caixas,brinquedos  e carrinhos, inventar uma 

história , criar cenários como escola, mercado trabalhar a interação e o 
brincar. 
RESPOSTA: Pendente. 

13/07/2020 Segue conduta terapêutica: Atividade do brincar, pegar caixas, 
brinquedos  e carrinhos, inventar uma história , criar cenários como 
escola, mercado trabalhar a interação e o brincar. 
RESPOSTA: Pendente. 

20/07/2020 Revisão e organização das atividades enviadas e orientações. 
Capacitação quanto ao uso da plataforma online para envio das 
atividades as famílias. 

27/07/2020 Revisão e organização das atividades enviadas e orientações. 
Capacitação quanto ao uso da plataforma online para envio das 
atividades as famílias. 

  
Objetivos 
específicos  

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

 

 

 
 

Relatório Mensal 
 
Paciente:  Efraim Henrique dos Santos Pereira 
Data Nascimento: 07/06/2014 
Mês: julho 
Profissional: Karina de Souza - FONO 
 

 
 
Data   
07/07/2020 Pegar um livro de história que tenha em casa e colocar sobre a mesa 

contar a história página por página e vendo se ele compreendeu depois 
pedir para ele contar olhando as figuras e depois fechar o livro e tentar 
fazer um desenho do que entendeu. 
RESPOSTA: Pendente. 

14/07/2020 Segue conduta terapêutica: Pegar um livro de história que tenha em casa 
e colocar sobre a mesa contar a história página por página e vendo se ele 
compreendeu depois pedir para ele contar olhando as figuras e depois 
fechar o livro e tentar fazer um desenho do que entendeu. 
RESPOSTA: Pendente. 

21/07/2020 Revisão e organização das atividades enviadas e orientações. 
Capacitação quanto ao uso da plataforma online para envio das 
atividades as famílias. 

28/07/2020 Revisão e organização das atividades enviadas e orientações. 
Capacitação quanto ao uso da plataforma online para envio das 
atividades as famílias. 

  
Objetivos 
específicos  

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

 

 

 
 

Relatório Mensal 
 
Paciente: Enzo Gabriel da Silva Sena  
Data Nascimento: 31/08/2016 
Mês: julho 
Profissional: Karina de Souza - FONO 
 

 
 
Data   
06/07/2020 Atividade do brincar pegar caixas e brinquedos utilizar as caixas como 

escola ou mercado, montar uma história e brincar. Estimular o lúdico e 
a interação. 
RESPOSTA: Pendente. 

13/07/2020 Segue conduta terapêutica. Atividade do brincar pegar caixas e 
brinquedos utilizar as caixas como escola ou mercado, montar uma 
história e brincar. Estimular o lúdico e a interação. 
RESPOSTA: Pendente. 

20/07/2020 Revisão e organização das atividades enviadas e orientações. 
Capacitação quanto ao uso da plataforma online para envio das 
atividades as famílias. 

27/07/2020 Revisão e organização das atividades enviadas e orientações. 
Capacitação quanto ao uso da plataforma online para envio das 
atividades as famílias. 

  
Objetivos 
específicos  

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

 

 

 
 

Relatório Mensal 
 
Paciente: Gabriel Silva Souza  
Data Nascimento: 06/06/2011 
Mês: julho 
Profissional: Karina de Souza - FONO 
 

 
 
Data   
06/07/2020 Pais irão vir buscar a atividade na próxima semana . 

 
13/07/2020 Atividade de arrumar a mesa e deixar algumas coisas sem colocar para 

que ele possa observar e ver o que falta relacionar, falar e colocar. 
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

20/07/2020 Revisão e organização das atividades enviadas e orientações. 
Capacitação quanto ao uso da plataforma online para envio das 
atividades as famílias. 

27/07/2020 Revisão e organização das atividades enviadas e orientações. 
Capacitação quanto ao uso da plataforma online para envio das 
atividades as famílias. 

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

 

 

 
 

Relatório Mensal 
 
Paciente: Isabella Couto  
Data Nascimento: 16/01/2008 
Mês: julho 
Profissional: Karina de Souza - FONO 
 

 
 
Data   
06/07/2020 Atividade Mestre manda. Dois jogadores pedir para ela buscar algo que 

gosta exemplo Mestre mandou pegar a escova de cabelo. Para ela 
executar a função depois você versa 
RESPOSTA: Pendente. 

13/07/2020 Segue conduta terapeutica: Atividade Mestre manda. Dois jogadores 
pedir para ela buscar algo que gosta exemplo Mestre mandou pegar a 
escova de cabelo. Para ela executar a função depois você versa 
RESPOSTA: Pendente. 

20/07/2020 Revisão e organização das atividades enviadas e orientações. 
Capacitação quanto ao uso da plataforma online para envio das 
atividades as famílias. 

27/07/2020 Revisão e organização das atividades enviadas e orientações. 
Capacitação quanto ao uso da plataforma online para envio das 
atividades as famílias. 

  
Objetivos 
terapêuticos   

Interação e atenção compartilhada, como também a iniciativa nas 
atividades, linguagem oral aprimorada com a utilização de frases, 
desvios fonológicos, adequação do timbre vocal, melhora da 
articulação, aprendizagem, jogos simbólicos, imitação. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo n 470 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

 
 

Relatório Mensal 
 
Paciente: Jean Fernando Oliveira Junior  
Data Nascimento: 27/05/2010 
Mês: julho 
Profissional: Karina de Souza - FONO 
 

 
 
Data   
10/07/2020 Atividade dos objetos com cores diferentes. Escolher 4 cores, pegar 

objetos dessas cores pela casa, exemplo grampos, peças de lego, lápis de 
cor, espalhar os objetos sobre a mesa separar por cores, colocar o 
dedinho dele em.cima das peças e contar, separar os objetos dentro de 
xícara ou prato. Trabalhar quantidades, cores e atenção. 
RESPOSTA: Pendente. 

17/07/2020  Segue conduta terapêutica Atividade dos objetos com cores 
diferentes. Escolher 4 cores, pegar objetos dessas cores pela casa, 
exemplo grampos, peças de lego, lápis de cor, espalhar os objetos 
sobre a mesa separar por cores, colocar o dedinho dele em.cima das 
peças e contar, separar os objetos dentro de xícara ou prato. Trabalhar 
quantidades, cores e atenção. 
RESPOSTA: Pendente. 

 

24/07/2020 Revisão e organização das atividades enviadas e orientações. 
Capacitação quanto ao uso da plataforma online para envio das 
atividades as famílias. 

31/07/2020 Revisão e organização das atividades enviadas e orientações. 
Capacitação quanto ao uso da plataforma online para envio das 
atividades as famílias. 

  
Objetivos 
terapêuticos  

Atenção, concentração, contato visual e sua manutenção, funcionalidade 
de objetos e brinquedos, realizar as atividades a mesa e sentado, 
comunicação e interação por qualquer dos meios . 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo n 470 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

 
 
 

Relatório Mensal 
 
Paciente: João Batista Bronzatti  
Data Nascimento: 30/05/2011 
Mês: julho 
Profissional: Karina de Souza - FONO 
 

 
 
Data   
09/07/2020 Vídeo da pedagoga Deise sobre a letra do nome. 

RESPOSTA: Atividade realizada. 

16/07/2020 Segue conduta terapêutica, vídeo da pedagoga sobre a letra do nome. 
RESPOSTA: Atividade realizada. 

23/07/2020 Revisão e organização das atividades enviadas e orientações. 
Capacitação quanto ao uso da plataforma online para envio das 
atividades as famílias. 

30/07/2020 Revisão e organização das atividades enviadas e orientações. 
Capacitação quanto ao uso da plataforma online para envio das 
atividades as famílias. 

  
Objetivos 
terapêuticos  

Atenção compartilhada, brincar, interação, retirada de mais hábitos, 
manutenção do contato visual, narrativa, diálogo, respiração nasal. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo n 470 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

 
 
 

Relatório Mensal 
 
Paciente:  José Eduardo de Oliveira da Costa  
Data Nascimento: 11/11/2013 
Mês: julho 
Profissional: Karina de Souza - FONO 
 

 
 
Data   
09/07/2020 Jogo das figuras intercaladas com as estrelas. Ir falando o nome de todas 

as figuras e quando aparecer a estrela pular, trabalhar a atenção, 
concentração e nomeação de objetos. 
RESPOSTA: Pendente. 

16/07/2020 Segue conduta terapêutica,Jogo das figuras intercaladas com as estrelas. 
Ir falando o nome de todas as figuras e quando aparecer a estrela pular, 
trabalhar a atenção, concentração e nomeação de objetos. 
RESPOSTA: Atividade realizada. 

23/07/2020 Revisão e organização das atividades enviadas e orientações. 
Capacitação quanto ao uso da plataforma online para envio das 
atividades as famílias. 

30/97/2020 Revisão e organização das atividades enviadas e orientações. 
Capacitação quanto ao uso da plataforma online para envio das 
atividades as famílias. 

  
Objetivos 
terapêuticos  

Aprimorar as habilidades sociais e compreensão cognitiva, interação e 
atenção compartilhada, timbre vocal adequado, linguagem com maior 
coerência e coesão, diminuição de palavras no diminutivo e uso 
insistente de determinadas narrativas, aprendizagem. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo n 470 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

 
 

Relatório Mensal 
 
Paciente:  Leonardo Teilor Cardoso Martins  
Data Nascimento: 20/01/2017 
Mês: julho 
Profissional: Karina de Souza - FONO 
 

 
 
Data   
10/07/2020 Atividade do brincar pegar caixas, brinquedos, carros montar uma 

história transformando as caixas em escola ou mercado. Trabalhar a 
interação e o brincar. 
RESPOSTA: Pendente. 

17/07/2020 Segue conduta terapêutica Atividade do brincar pegar caixas, 
brinquedos, carros montar uma história transformando as caixas em 
escola ou mercado. Trabalhar a interação e o brincar. 
RESPOSTA: Atividade realizada. 

24/07/2020 Revisão e organização das atividades enviadas e orientações. 
Capacitação quanto ao uso da plataforma online para envio das 
atividades as famílias. 

31/07/2020 Revisão e organização das atividades enviadas e orientações. 
Capacitação quanto ao uso da plataforma online para envio das 
atividades as famílias. 

  
Objetivos 
específicos  

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

 

 

 
 

Relatório Mensal 
 
Paciente: Martina Machado Heineberg  
Data Nascimento: 26/09/2013 
Mês: julho 
Profissional: Karina de Souza - FONO 
 

 
 
Data   
10/07/2020 Jogo dos objetos e das cores, escolher quatro cores e pegar os 

objetos que tenha na casa como grampos, legos, lápis de cor, 
espalhar sobre a mesa e separa-los por cores. Falar a cor de cada 
grupo e nomear os objetos e depois contar. Trabalhar a atenção 
aprendizagem e fala. 
RESPOSTA: Pendente. 

17/07/2020 Segue conduta terapêutica Jogo dos objetos e das cores, escolher 
quatro cores e pegar os objetos que tenha na casa como grampos, 
legos, lápis de cor, espalhar sobre a mesa e separa-los por cores. 
Falar a cor de cada grupo e nomear os objetos e depois contar. 
Trabalhar a atenção aprendizagem e fala.  
RESPOSTA: Atividade realizada 

24/07/2020 Revisão e organização das atividades enviadas e orientações. 
Capacitação quanto ao uso da plataforma online para envio das 
atividades as famílias. 

31/07/2020 Revisão e organização das atividades enviadas e orientações. 
Capacitação quanto ao uso da plataforma online para envio das 
atividades as famílias. 

  
Objetivos 
específicos  

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

 

 

 
 

Relatório Mensal 
 
Paciente: Miguel dos Santos Alves Nogueira  
Data Nascimento: 05/02/2013 
Mês: julho 
Profissional: Karina de Souza - FONO 
 

 
 
Data   
09/07/2020 Atividade com a letra/b/ procurar pela casa objetos com a letra/b/ mais 

de cinco objetos, exemplo balde, banana. Colocar os objetos sobre a 
mesa falar o nome dos objetos e sua função . Depois guardar os objetos 
em seus lugares pegar uma folha e tentar desenhar o que lembrar. 
RESPOSTA: Pendente. 

16/07/2020 Segue conduta terapêutica, Atividade com a letra/b/ procurar pela casa 
objetos com a letra/b/ mais de cinco objetos, exemplo balde, banana. 
Colocar os objetos sobre a mesa falar o nome dos objetos e sua função . 
Depois guardar os objetos em seus lugares pegar uma folha e tentar 
desenhar o que lembrar. 
RESPOSTA: Pendente. 

23/07/2020 Revisão e organização das atividades enviadas e orientações. 
Capacitação quanto ao uso da plataforma online para envio das 
atividades as famílias. 

30/07/2020 Revisão e organização das atividades enviadas e orientações. 
Capacitação quanto ao uso da plataforma online para envio das 
atividades as famílias. 

  
Objetivos 
específicos  

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

 

 

 
 

Relatório Mensal 
 
Paciente: Miguel Antonio Santos Sanches  
Data Nascimento: 05/02/2013 
Mês: julho 
Profissional: Karina de Souza - FONO 
 

 
 
Data   
09/07/2020 Atividade com livro de história, contar a história para ele é depois 

mostrando as páginas e ele olhando as figuras contar o que compreendeu, 
pode utilizar a mesma história e assistir no youtube antes de contar. 
RESPOSTA: Pendente. 

16/07/2020 Segue conduta terapêutica .Atividade com livro de história, contar a 
história para ele, e depois mostrando as paginas e ele olhando as figuras 
tenta do contar o que compreendeu, pode utilizar a mesma história e 
assistir no youtube antes de contar. 
RESPOSTA: Pendente. 

23/07/2020 Revisão e organização das atividades enviadas e orientações. 
Capacitação quanto ao uso da plataforma online para envio das 
atividades as famílias. 

30/07/2020 Revisão e organização das atividades enviadas e orientações. 
Capacitação quanto ao uso da plataforma online para envio das 
atividades as famílias. 

  
Objetivos 
específicos  

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

 

 

 
 

Relatório Mensal 
 
Paciente: Paulo Henrique Koch Arruda 
Data Nascimento: 30/07/2013 
Mês: julho 
Profissional: Karina de Souza - FONO 
 

 
 
Data   
07/07/2020 Pegar um livro de história, sentar com ele em um lugar tranquilo, ir 

contando a história página por página e vendo se ele compreendeu, 
depois pedir para ele contar virando as páginas e olhando as figuras, 
depois fechar o livro e tentar fazer um desenho do que entendeu. 
Trabalhar atenção, memória, linguagem oral. 
RESPOSTA: Pendente. 

14/07/2020 Segue conduta terapêutica: Pegar um livro de história, sentar com ele em 
um lugar tranquilo, ir contando a história página por página e vendo se 
ele compreendeu, depois pedir para ele contar virando as páginas e 
olhando as figuras, depois fechar o livro e tentar fazer um desenho do 
que entendeu. Trabalhar atenção, memória, linguagem oral.  
RESPOSTA: Atividade realizada. 

21/07/2020 Revisão e organização das atividades enviadas e orientações. 
Capacitação quanto ao uso da plataforma online para envio das 
atividades as famílias. 

28/07/2020 Revisão e organização das atividades enviadas e orientações. 
Capacitação quanto ao uso da plataforma online para envio das 
atividades as famílias. 

  
Objetivos 
específicos  

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

 

 

 
 

Relatório Mensal 
 
Paciente: Phillip de Oliveira Correia 
Data Nascimento: 06/04/2017 
Mês: julho 
Profissional: Karina de Souza - FONO 
 

 
 
Data   
06/07/2020 Atividade enviada para casa c psicóloga e terapeuta ocupacional. 

Atividade do brincar, qual brincadeiras são oferecidas e de que modo ele 
brinca.  
RESPOSTA: Atividade realizada. 

13/07/2020 Atividade do comer, filmar e enviar ele fazendo uma refeição, de que 
modo faz, e onde faz.  
RESPOSTA: Atividade realizada. 

20/07/2020 Revisão e organização das atividades enviadas e orientações. 
Capacitação quanto ao uso da plataforma online para envio das 
atividades as famílias. 

27/97/2020 Revisão e organização das atividades enviadas e orientações. 
Capacitação quanto ao uso da plataforma online para envio das 
atividades as famílias. 

  
Objetivos 
terapêuticos  

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

 

 

 
 

Relatório Mensal 
 
Paciente: Soraya Amarante da Rosa  
Data Nascimento: 11/04/2011 
Mês: julho 
Profissional: Karina de Souza - FONO 
 

 
 
Data   
06/07/2020 Perguntas para a mãe sobre a rotina da Soraia em casa neste período, 

para depois montar um quadro de rotinas para ela se organizar em casa. 
RESPOSTA: Pendente. 

13/07/2020 Segue conduta terapêutica:Perguntas para a mãe sobre a rotina da Soraia 
em casa neste período, para depois montar um quadro de rotinas para ela 
se organizar em casa. 
RESPOSTA: Pendente. 

20/07/2020 Revisão e organização das atividades enviadas e orientações. 
Capacitação quanto ao uso da plataforma online para envio das 
atividades as famílias. 

27/07/2020 Revisão e organização das atividades enviadas e orientações. 
Capacitação quanto ao uso da plataforma online para envio das 
atividades as famílias. 

  
Objetivos 
específicos  

Em processo de avaliação  
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Maristela Kolaga - Professora Artes 

AMA Litoral/SC 
 

RELATÓRIO MENSAL – JULHO/2020 

 

AMA 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: Julho/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

06/07/2020 Vídeo feijão. Observar a importância do plantio, do cultivo e do manejo com as 

sementes durante todo o processo em que está envolvido. Estimular o plantio de 

sementes em seu próprio lar. Através de pequenas ações que podem dar um novo 

sentido à sua vida. Materiais utilizados: 2 copos ou vasos plásticos, colher, terra, 

sementes de feijão ou outras, algodão, água para regar. Fazer o plantio das 

sementes de acordo com as instruções/passo a passo apresentadas no vídeo, 

observando após todo o processo de cuidados para a germinação e crescimento 

das mesmas. 

13/07/2020 Vídeo bandeirinhas juninas. Resgatar um pouco da história das Festas Juninas, 

mesmo em tempos de pandemia da Covid-19 em seu meio familiar (residência). 

Observar as possibilidades oferecidas com os materiais simples e reciclados, 

aprimorando a criatividade e a coordenação. Trabalhar a concentração, 

melhorando o autocontrole emocional. Materiais: revistas usadas, papéis 

coloridos, tesoura, cola, barbante. Confeccionar o cordão de bandeirinhas de 

acordo com as instruções/passo a passo dadas no vídeo. Decorar um local na casa 

após. 

20/07/2020 à 

27/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 

realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades 

e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 

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

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

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

oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

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: Julho/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

06/07/2020 Vídeo feijão. Observar a importância do plantio, do cultivo e do manejo com as 

sementes durante todo o processo em que está envolvido. Estimular o plantio de 

sementes em seu próprio lar. Através de pequenas ações que podem dar um novo 

sentido à sua vida. Materiais utilizados: 2 copos ou vasos plásticos, colher, terra, 

sementes de feijão ou outras, algodão, água para regar. Fazer o plantio das 

sementes de acordo com as instruções/passo a passo apresentadas no vídeo, 

observando após todo o processo de cuidados para a germinação e crescimento 

das mesmas. 

13/07/2020 Vídeo bandeirinhas juninas. Resgatar um pouco da história das Festas Juninas, 

mesmo em tempos de pandemia da Covid-19 em seu meio familiar (residência). 

Observar as possibilidades oferecidas com os materiais simples e reciclados, 

aprimorando a criatividade e a coordenação. Trabalhar a concentração, 

melhorando o autocontrole emocional. Materiais: revistas usadas, papéis 

coloridos, tesoura, cola, barbante. Confeccionar o cordão de bandeirinhas de 

acordo com as instruções/passo a passo dadas no vídeo. Decorar um local na casa 

após. 

20/07/2020 à  

27/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 

realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades 

e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 

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

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

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

oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

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

Relatório Mensal 

Usuário: Felipe Félix  
Data Nascimento: 17/07/2014 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

06/07/2020 Vídeo feijão. Observar a importância do plantio, do cultivo e do manejo com as 

sementes durante todo o processo em que está envolvido. Estimular o plantio de 

sementes em seu próprio lar. Através de pequenas ações que podem dar um novo 

sentido à sua vida. Materiais utilizados: 2 copos ou vasos plásticos, colher, terra, 

sementes de feijão ou outras, algodão, água para regar. Fazer o plantio das 

sementes de acordo com as instruções/passo a passo apresentadas no vídeo, 

observando após todo o processo de cuidados para a germinação e crescimento 

das mesmas. 

13/07/2020 Vídeo bandeirinhas juninas. Resgatar um pouco da história das Festas Juninas, 

mesmo em tempos de pandemia da Covid-19 em seu meio familiar (residência). 

Observar as possibilidades oferecidas com os materiais simples e reciclados, 

aprimorando a criatividade e a coordenação. Trabalhar a concentração, 

melhorando o autocontrole emocional. Materiais: revistas usadas, papéis 

coloridos, tesoura, cola, barbante. Confeccionar o cordão de bandeirinhas de 

acordo com as instruções/passo a passo dadas no vídeo. Decorar um local na casa 

após. 

20/07/2020 à 

27/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 

realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades 

e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 

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

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

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

oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

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

Relatório Mensal 

Usuário: Gustavo Antônio Manske 
Data Nascimento: 24/07/2007 
Mês; Julho/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

06/07/2020 Vídeo feijão. Observar a importância do plantio, do cultivo e do manejo com as 

sementes durante todo o processo em que está envolvido. Estimular o plantio de 

sementes em seu próprio lar. Através de pequenas ações que podem dar um novo 

sentido à sua vida. Materiais utilizados: 2 copos ou vasos plásticos, colher, terra, 

sementes de feijão ou outras, algodão, água para regar. Fazer o plantio das 

sementes de acordo com as instruções/passo a passo apresentadas no vídeo, 

observando após todo o processo de cuidados para a germinação e crescimento 

das mesmas. 

13/07/2020 Vídeo bandeirinhas juninas. Resgatar um pouco da história das Festas Juninas, 

mesmo em tempos de pandemia da Covid-19 em seu meio familiar (residência). 

Observar as possibilidades oferecidas com os materiais simples e reciclados, 

aprimorando a criatividade e a coordenação. Trabalhar a concentração, 

melhorando o autocontrole emocional. Materiais: revistas usadas, papéis 

coloridos, tesoura, cola, barbante. Confeccionar o cordão de bandeirinhas de 

acordo com as instruções/passo a passo dadas no vídeo. Decorar um local na casa 

após. 

20/07/2020 à  

27/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 

realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades 

e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 

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

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

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

oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

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

Relatório Mensal 

Usuário: Miguel Franke Machado  
Data Nascimento: 06/04/2012 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

06/07/2020 Vídeo feijão. Observar a importância do plantio, do cultivo e do manejo com as 

sementes durante todo o processo em que está envolvido. Estimular o plantio de 

sementes em seu próprio lar. Através de pequenas ações que podem dar um 

novo sentido à sua vida. Materiais utilizados: 2 copos ou vasos plásticos, colher, 

terra, sementes de feijão ou outras, algodão, água para regar. Fazer o plantio das 

sementes de acordo com as instruções/passo a passo apresentadas no vídeo, 

observando após todo o processo de cuidados para a germinação e crescimento 

das mesmas. 

13/07/2020 Vídeo bandeirinhas juninas. Resgatar um pouco da história das Festas Juninas, 

mesmo em tempos de pandemia da Covid-19 em seu meio familiar (residência). 

Observar as possibilidades oferecidas com os materiais simples e reciclados, 

aprimorando a criatividade e a coordenação. Trabalhar a concentração, 

melhorando o autocontrole emocional. Materiais: revistas usadas, papéis 

coloridos, tesoura, cola, barbante. Confeccionar o cordão de bandeirinhas de 

acordo com as instruções/passo a passo dadas no vídeo. Decorar um local na casa 

após. 

20/07/2020 à 

27/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 

realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades 

e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 

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

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

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

oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

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

Relatório Mensal 

Usuário: Victor Hugo Vaz 
Data Nascimento: 10/08/2010 
Mês:Julho/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

06/07/2020 Vídeo feijão. Observar a importância do plantio, do cultivo e do manejo com as 

sementes durante todo o processo em que está envolvido. Estimular o plantio de 

sementes em seu próprio lar. Através de pequenas ações que podem dar um 

novo sentido à sua vida. Materiais utilizados: 2 copos ou vasos plásticos, colher, 

terra, sementes de feijão ou outras, algodão, água para regar. Fazer o plantio das 

sementes de acordo com as instruções/passo a passo apresentadas no vídeo, 

observando após todo o processo de cuidados para a germinação e crescimento 

das mesmas. 

13/07/2020 Vídeo bandeirinhas juninas. Resgatar um pouco da história das Festas Juninas, 

mesmo em tempos de pandemia da Covid-19 em seu meio familiar (residência). 

Observar as possibilidades oferecidas com os materiais simples e reciclados, 

aprimorando a criatividade e a coordenação. Trabalhar a concentração, 

melhorando o autocontrole emocional. Materiais: revistas usadas, papéis 

coloridos, tesoura, cola, barbante. Confeccionar o cordão de bandeirinhas de 

acordo com as instruções/passo a passo dadas no vídeo. Decorar um local na casa 

após. 

20/07/2020 à 

27/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 

realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades 

e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 

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

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

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

oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

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: Yan Frujuelle Ambra Vieira 
Data Nascimento: 17/06/2013 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

06/07/2020 Vídeo pipoca. Identificar o processo de transformação do milho em pipoca. 

Reconhecer na receita um dos vários tipos de culinária tradicional junina. Materiais 

usados: Fogão, panela, forma ou bacia, óleo, milho para pipoca, colher, sal, 

fósforos, pegador ou toalha de louça. Fazer a receita de acordo com as 

instruções/passo a passo apresentadas no vídeo, observando todo o processo de 

elaboração da mesma e degustando com os familiares após. . 

13/07/2020 Vídeo bandeirinhas juninas. Resgatar um pouco da história das Festas Juninas, 

mesmo em tempos de pandemia da Covid-19 em seu meio familiar (residência). 

Observar as possibilidades oferecidas com os materiais simples e reciclados, 

aprimorando a criatividade e a coordenação. Trabalhar a concentração, 

melhorando o autocontrole emocional. Materiais: revistas usadas, papéis 

coloridos, tesoura, cola, barbante. Confeccionar o cordão de bandeirinhas de 

acordo com as instruções/passo a passo dadas no vídeo. Decorar um local na casa 

após. 

20/07/2020 à 

27/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 

realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades 

e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 

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

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

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

oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

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

Relatório Mensal 

Usuário: Emanuel Gonçalves Buzzo 
Data Nascimento: 03/02/2012 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

07/07/2020 Vídeo feijão. Observar a importância do plantio, do cultivo e do manejo com as 

sementes durante todo o processo em que está envolvido. Estimular o plantio de 

sementes em seu próprio lar. Através de pequenas ações que podem dar um 

novo sentido à sua vida. Materiais utilizados: 2 copos ou vasos plásticos, colher, 

terra, sementes de feijão ou outras, algodão, água para regar. Fazer o plantio das 

sementes de acordo com as instruções/passo a passo apresentadas no vídeo, 

observando após todo o processo de cuidados para a germinação e crescimento 

das mesmas. 

14/07/2020 Segue conduta terapêutica, pois família não respondeu atividades na data 

estabelecida. Repetem as mesmas atividades. 

21/07/2020 à 

28/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 

realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades 

e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 

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

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

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

oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

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

Relatório Mensal 

Usuário:João Gabriel Ribeiro Ferreira   
Data Nascimento: 05/05/2011 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

07/07/2020 Vídeo feijão. Observar a importância do plantio, do cultivo e do manejo com as 

sementes durante todo o processo em que está envolvido. Estimular o plantio de 

sementes em seu próprio lar. Através de pequenas ações que podem dar um 

novo sentido à sua vida. Materiais utilizados: 2 copos ou vasos plásticos, colher, 

terra, sementes de feijão ou outras, algodão, água para regar. Fazer o plantio das 

sementes de acordo com as instruções/passo a passo apresentadas no vídeo, 

observando após todo o processo de cuidados para a germinação e crescimento 

das mesmas. 

14/07/2020 Segue conduta terapêutica, pois família não respondeu atividades na data 

estabelecida. Repetem as mesmas atividades. 

21/07/2020 à 

28/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 

realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades 

e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 

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

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

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

oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

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

Relatório Mensal 

Usuário:  Leonardo Assunção Martins 
Data Nascimento: 04/06/2010 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

07/07/2020 Vídeo feijão. Observar a importância do plantio, do cultivo e do manejo com as 

sementes durante todo o processo em que está envolvido. Estimular o plantio de 

sementes em seu próprio lar. Através de pequenas ações que podem dar um 

novo sentido à sua vida. Materiais utilizados: 2 copos ou vasos plásticos, colher, 

terra, sementes de feijão ou outras, algodão, água para regar. Fazer o plantio das 

sementes de acordo com as instruções/passo a passo apresentadas no vídeo, 

observando após todo o processo de cuidados para a germinação e crescimento 

das mesmas. 

14/07/2020 Vídeo bandeirinhas juninas. Resgatar um pouco da história das Festas Juninas, 

mesmo em tempos de pandemia da Covid-19 em seu meio familiar (residência). 

Observar as possibilidades oferecidas com os materiais simples e reciclados, 

aprimorando a criatividade e a coordenação. Trabalhar a concentração, 

melhorando o autocontrole emocional. Materiais: revistas usadas, papéis 

coloridos, tesoura, cola, barbante. Confeccionar o cordão de bandeirinhas de 

acordo com as instruções/passo a passo dadas no vídeo. Decorar um local na casa 

após. 

21/07/2020 à 

28/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 

realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades 

e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 

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

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

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

oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

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

Relatório Mensal 

Usuário: Sofia Taborda do Amaral 
Data Nascimento: 22/10/2009 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

07/07/2020 Vídeo feijão. Observar a importância do plantio, do cultivo e do manejo com as 

sementes durante todo o processo em que está envolvido. Estimular o plantio de 

sementes em seu próprio lar. Através de pequenas ações que podem dar um 

novo sentido à sua vida. Materiais utilizados: 2 copos ou vasos plásticos, colher, 

terra, sementes de feijão ou outras, algodão, água para regar. Fazer o plantio das 

sementes de acordo com as instruções/passo a passo apresentadas no vídeo, 

observando após todo o processo de cuidados para a germinação e crescimento 

das mesmas. 

14/07/2020 Vídeo bandeirinhas juninas. Resgatar um pouco da história das Festas Juninas, 

mesmo em tempos de pandemia da Covid-19 em seu meio familiar (residência). 

Observar as possibilidades oferecidas com os materiais simples e reciclados, 

aprimorando a criatividade e a coordenação. Trabalhar a concentração, 

melhorando o autocontrole emocional. Materiais: revistas usadas, papéis 

coloridos, tesoura, cola, barbante. Confeccionar o cordão de bandeirinhas de 

acordo com as instruções/passo a passo dadas no vídeo. Decorar um local na casa 

após. 

21/07/2020 à 

28/07 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 

realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 

atividades e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou 

uma tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa 

desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 

auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 

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

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

Relatório Mensal 

Usuário: Davi Alexandre Almeida  
Data Nascimento:  03/01/2009 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

02/07/2020 Devido ao aumento de casos da Covid-19 em Balneário Camboriú, e no estado, 

todos os atendimentos presenciais foram cancelados. Serão on-line. 

09/07/2020 Vídeo bandeirinhas juninas. Resgatar um pouco da história das Festas Juninas, 

mesmo em tempos de pandemia da Covid-19 em seu meio familiar (residência). 

Observar as possibilidades oferecidas com os materiais simples e reciclados, 

aprimorando a criatividade e a coordenação. Trabalhar a concentração, 

melhorando o autocontrole emocional. Materiais: revistas usadas, papéis 

coloridos, tesoura, cola, barbante. Confeccionar o cordão de bandeirinhas de 

acordo com as instruções/passo a passo dadas no vídeo. Decorar um local na casa 

após. 

16/07/2020 Vídeo feijão. Observar a importância do plantio, do cultivo e do manejo com as 

sementes durante todo o processo em que está envolvido. Estimular o plantio de 

sementes em seu próprio lar. Através de pequenas ações que podem dar um 

novo sentido à sua vida. Materiais utilizados: 2 copos ou vasos plásticos, colher, 

terra, sementes de feijão ou outras, algodão, água para regar. Fazer o plantio das 

sementes de acordo com as instruções/passo a passo apresentadas no vídeo, 

observando após todo o processo de cuidados para a germinação e crescimento 

das mesmas. 

23/07/2020 à 

30/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 

realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades 

e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 

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

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

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

oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

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

Relatório Mensal 

Usuário: Davi Beuting Severo 
Data Nascimento:  03/08/2011 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

02/07/2020 Devido ao aumento de casos da Covid-19 em Balneário Camboriú, e no estado, 

todos os atendimentos presenciais foram cancelados. Serão on-line. 

09/07/2020 Vídeo bandeirinhas juninas. Resgatar um pouco da história das Festas Juninas, 

mesmo em tempos de pandemia da Covid-19 em seu meio familiar (residência). 

Observar as possibilidades oferecidas com os materiais simples e reciclados, 

aprimorando a criatividade e a coordenação. Trabalhar a concentração, 

melhorando o autocontrole emocional. Materiais: revistas usadas, papéis 

coloridos, tesoura, cola, barbante. Confeccionar o cordão de bandeirinhas de 

acordo com as instruções/passo a passo dadas no vídeo. Decorar um local na casa 

após. 

RESPOSTA: Pendente. 

16/07/2020 Segue conduta terapêutica. 

RESPOSTA: Pendente. 

23/07/2020 à 

30/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 

realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades 

e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 

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

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

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

oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

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

Relatório Mensal 

Usuário: Eric Benjamim Dombroski da Silva 
Data Nascimento:  11/02/2015 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

02/07/2020 Devido ao aumento de casos da Covid-19 em Balneário Camboriú, e no estado, 

todos os atendimentos presenciais foram cancelados. Serão on-line. 

09/07/2020 Vídeo bandeirinhas juninas. Resgatar um pouco da história das Festas Juninas, 

mesmo em tempos de pandemia da Covid-19 em seu meio familiar (residência). 

Observar as possibilidades oferecidas com os materiais simples e reciclados, 

aprimorando a criatividade e a coordenação. Trabalhar a concentração, 

melhorando o autocontrole emocional. Materiais: revistas usadas, papéis 

coloridos, tesoura, cola, barbante. Confeccionar o cordão de bandeirinhas de 

acordo com as instruções/passo a passo dadas no vídeo. Decorar um local na casa 

após. 

RESPOSTA: Pendente. 

16/07/2020 Segue conduta terapêutica. 

RESPOSTA: Pendente. 

23/07/2020 à 

30/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 

realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades 

e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 

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

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

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

oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

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

Relatório Mensal 

Usuário: Joaquim de Almeida Nunes 
Data Nascimento:  31/12/2014 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

02/07/2020 Devido ao aumento de casos da Covid-19 em Balneário Camboriú, e no estado, 

todos os atendimentos presenciais foram cancelados. Serão on-line. 

09/07/2020 Vídeo bandeirinhas juninas. Resgatar um pouco da história das Festas Juninas, 

mesmo em tempos de pandemia da Covid-19 em seu meio familiar (residência). 

Observar as possibilidades oferecidas com os materiais simples e reciclados, 

aprimorando a criatividade e a coordenação. Trabalhar a concentração, 

melhorando o autocontrole emocional. Materiais: revistas usadas, papéis 

coloridos, tesoura, cola, barbante. Confeccionar o cordão de bandeirinhas de 

acordo com as instruções/passo a passo dadas no vídeo. Decorar um local na casa 

após. 

RESPOSTA: Pendente. 

16/07/2020 Segue conduta terapêutica. 

RESPOSTA: Pendente. 

23/07/2020 à 

30/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 

realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 

atividades e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou 

uma tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa 

desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 

auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 

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

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: Joyce Manuella Pereira dos Santos  
Data Nascimento:  23/01/2008 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

02/07/2020 Devido ao aumento de casos da Covid-19 em Balneário Camboriú, e no estado, 

todos os atendimentos presenciais foram cancelados. Serão on-line. 

09/07/2020 Vídeo bandeirinhas juninas. Resgatar um pouco da história das Festas Juninas, 

mesmo em tempos de pandemia da Covid-19 em seu meio familiar (residência). 

Observar as possibilidades oferecidas com os materiais simples e reciclados, 

aprimorando a criatividade e a coordenação. Trabalhar a concentração, 

melhorando o autocontrole emocional. Materiais: revistas usadas, papéis 

coloridos, tesoura, cola, barbante. Confeccionar o cordão de bandeirinhas de 

acordo com as instruções/passo a passo dadas no vídeo. Decorar um local na casa 

após. 

RESPOSTA: Pendente. 

16/07/2020 Segue conduta terapêutica. 

RESPOSTA: Pendente. 

23/07/2020 à 

30/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 

realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 

atividades e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou 

uma tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa 

desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 

auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 

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

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

Relatório Mensal 

Usuário: Mathias Becker Niechel  
Data Nascimento: 06/02/2014 
Mês: Julho / 2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

02/07/2020 Devido ao aumento de casos da Covid-19 em Balneário Camboriú, e no estado, 

todos os atendimentos presenciais foram cancelados. Serão on-line. 

09/07/2020 Vídeo bandeirinhas juninas. Resgatar um pouco da história das Festas Juninas, 

mesmo em tempos de pandemia da Covid-19 em seu meio familiar (residência). 

Observar as possibilidades oferecidas com os materiais simples e reciclados, 

aprimorando a criatividade e a coordenação. Trabalhar a concentração, 

melhorando o autocontrole emocional. Materiais: revistas usadas, papéis 

coloridos, tesoura, cola, barbante. Confeccionar o cordão de bandeirinhas de 

acordo com as instruções/passo a passo dadas no vídeo. Decorar um local na casa 

após. Realizou a atividade com muito empenho, fez muitas bandeirinhas junto 

dos familiares, caracterizou-se e ouviu músicas folclóricas juninas. 

16/07/2020 Vídeo feijão. Observar a importância do plantio, do cultivo e do manejo com as 

sementes durante todo o processo em que está envolvido. Estimular o plantio de 

sementes em seu próprio lar. Através de pequenas ações que podem dar um 

novo sentido à sua vida. Materiais utilizados: 2 copos ou vasos plásticos, colher, 

terra, sementes de feijão ou outras, algodão, água para regar. Fazer o plantio das 

sementes de acordo com as instruções/passo a passo apresentadas no vídeo, 

observando após todo o processo de cuidados para a germinação e crescimento 

das mesmas. 

23/07/2020 à 

30/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 

realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 

atividades e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou 

uma tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa 

desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 

auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 

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

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

Relatório Mensal 

Usuário: Thales Miguel dos Santos Ávila Lopes   
Data Nascimento: 18/05/2014 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

02/07/2020 Devido ao aumento de casos da Covid-19 em Balneário Camboriú, e no estado, 

todos os atendimentos presenciais foram cancelados. Serão on-line. 

09/07/2020 Vídeo bandeirinhas juninas. Resgatar um pouco da história das Festas Juninas, 

mesmo em tempos de pandemia da Covid-19 em seu meio familiar (residência). 

Observar as possibilidades oferecidas com os materiais simples e reciclados, 

aprimorando a criatividade e a coordenação. Trabalhar a concentração, 

melhorando o autocontrole emocional. Materiais: revistas usadas, papéis 

coloridos, tesoura, cola, barbante. Confeccionar o cordão de bandeirinhas de 

acordo com as instruções/passo a passo dadas no vídeo. Decorar um local na casa 

após. 

16/07/2020 Vídeo feijão. Observar a importância do plantio, do cultivo e do manejo com as 

sementes durante todo o processo em que está envolvido. Estimular o plantio de 

sementes em seu próprio lar. Através de pequenas ações que podem dar um 

novo sentido à sua vida. Materiais utilizados: 2 copos ou vasos plásticos, colher, 

terra, sementes de feijão ou outras, algodão, água para regar. Fazer o plantio das 

sementes de acordo com as instruções/passo a passo apresentadas no vídeo, 

observando após todo o processo de cuidados para a germinação e crescimento 

das mesmas. 

23/07/2020 à 

30/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 

realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 

atividades e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou 

uma tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa 

desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 

auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 

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

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: Thiago de Castro Moreria Silveira 
Data Nascimento: 27/06/2012 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data   

02/07/2020 Devido ao aumento de casos da Covid-19 em Balneário Camboriú, e no estado, 

todos os atendimentos presenciais foram cancelados. Serão on-line. 

09/07/2020 Vídeo bandeirinhas juninas. Resgatar um pouco da história das Festas Juninas, 

mesmo em tempos de pandemia da Covid-19 em seu meio familiar (residência). 

Observar as possibilidades oferecidas com os materiais simples e reciclados, 

aprimorando a criatividade e a coordenação. Trabalhar a concentração, 

melhorando o autocontrole emocional. Materiais: revistas usadas, papéis 

coloridos, tesoura, cola, barbante. Confeccionar o cordão de bandeirinhas de 

acordo com as instruções/passo a passo dadas no vídeo. Decorar um local na casa 

após. 

16/07/2020 Vídeo feijão. Observar a importância do plantio, do cultivo e do manejo com as 

sementes durante todo o processo em que está envolvido. Estimular o plantio de 

sementes em seu próprio lar. Através de pequenas ações que podem dar um novo 

sentido à sua vida. Materiais utilizados: 2 copos ou vasos plásticos, colher, terra, 

sementes de feijão ou outras, algodão, água para regar. Fazer o plantio das 

sementes de acordo com as instruções/passo a passo apresentadas no vídeo, 

observando após todo o processo de cuidados para a germinação e crescimento 

das mesmas. 

23/07/2020 

      à 

31/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 

realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 

atividades e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma 

tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa 

desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 

auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 

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

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: Aradia Mazia Barreiros de Alexandri 
Data Nascimento: 04/03/2015 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data   

03/07/2020 Devido ao aumento de casos da Covid-19 em Balneário Camboriú, e no estado, 

todos os atendimentos presenciais foram cancelados. Serão on-line. 

10/07/2020 Questionário rotina. Atividade realizada pela equipe para conhecer a rotina diária 

da usuária e realizar um melhor atendimento terapêutico posteriormente. 

RESPOSTA: Pendente. 

17/07/2020 Segue conduta terapêutica. 

RESPOSTA: Pendente. 

24/07/2020 

à 

31/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 

realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 

atividades e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma 

tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa 

desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 

auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 

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

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

Relatório Mensal 

Usuário: D´Alessandro Dias Minuto 
Data Nascimento: 20/04/2010 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data   

03/07/2020 Devido ao aumento de casos da Covid-19 em Balneário Camboriú, e no estado, 

todos os atendimentos presenciais foram cancelados. Serão on-line. 

10/07/2020 Vídeo bandeirinhas juninas. Resgatar um pouco da história das Festas Juninas, 

mesmo em tempos de pandemia da Covid-19 em seu meio familiar (residência). 

Observar as possibilidades oferecidas com os materiais simples e reciclados, 

aprimorando a criatividade e a coordenação. Trabalhar a concentração, 

melhorando o autocontrole emocional. Materiais: revistas usadas, papéis 

coloridos, tesoura, cola, barbante. Confeccionar o cordão de bandeirinhas de 

acordo com as instruções/passo a passo dadas no vídeo. Decorar um local na casa 

após. 

RESPOSTA: Pendente. 

17/07/2020 Segue conduta terapêutica. 

RESPOSTA: Pendente. 

24/07/2020 

à 

31/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 

realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 

atividades e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma 

tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa 

desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 

auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 

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

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

Relatório Mensal 

Usuário: Diogo Couvodos Casa 
Data Nascimento: 15/02/2011 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

03/07/2020 Devido ao aumento de casos da Covid-19 em Balneário Camboriú, e no estado, 

todos os atendimentos presenciais foram cancelados. Serão on-line. 

10/07/2020 Vídeo bandeirinhas juninas. Resgatar um pouco da história das Festas Juninas, 

mesmo em tempos de pandemia da Covid-19 em seu meio familiar (residência). 

Observar as possibilidades oferecidas com os materiais simples e reciclados, 

aprimorando a criatividade e a coordenação. Trabalhar a concentração, 

melhorando o autocontrole emocional. Materiais: revistas usadas, papéis 

coloridos, tesoura, cola, barbante. Confeccionar o cordão de bandeirinhas de 

acordo com as instruções/passo a passo dadas no vídeo. Decorar um local na casa 

após. 

RESPOSTA: Pendente. 

17/07/2020 Segue conduta terapêutica. 

RESPOSTA: Pendente. 

24/07/2020 à 

31/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 

realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 

atividades e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou 

uma tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa 

desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 

auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 

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

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

Relatório Mensal 

Usuário: Felipe Gabriel da Silva 
Data Nascimento: 02/10/2010 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

03/07/2020 Devido ao aumento de casos da Covid-19 em Balneário Camboriú, e no estado, 

todos os atendimentos presenciais foram cancelados. Serão on-line. 

10/07/2020 Vídeo bandeirinhas juninas. Resgatar um pouco da história das Festas Juninas, 

mesmo em tempos de pandemia da Covid-19 em seu meio familiar (residência). 

Observar as possibilidades oferecidas com os materiais simples e reciclados, 

aprimorando a criatividade e a coordenação. Trabalhar a concentração, 

melhorando o autocontrole emocional. Materiais: revistas usadas, papéis 

coloridos, tesoura, cola, barbante. Confeccionar o cordão de bandeirinhas de 

acordo com as instruções/passo a passo dadas no vídeo. Decorar um local na casa 

após. 

RESPOSTA: Pendente. 

17/07/2020 Segue conduta terapêutica. 

RESPOSTA: Pendente. 

24/07/2020 à 

31/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 

realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 

atividades e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou 

uma tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa 

desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 

auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 

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

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

Relatório Mensal 

Usuário: Fernando Gabriel Sprote 
Data Nascimento: 10/03/2007 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

03/07/2020 Devido ao aumento de casos da Covid-19 em Balneário Camboriú, e no estado, 

todos os atendimentos presenciais foram cancelados. Serão on-line. 

10/07/2020 Vídeo nome, pintura com algodão. Reconhecer a letra inicial do nome. Atividade 

realizada em conjunto da equipe. Materiais: folha sulfite, tinta guache, grampo de 

roupa, canetinha. Seguir as instruções do vídeo, escrever a letra inicial do nome, 

posteriormente carimbar com tinta guache no algodão preso no grampo de 

roupas sobre toda a letra. Apresentar a atividade através de fotos ou vídeos. 

RESPOSTA: Pendente. 

17/07/2020 Segue conduta terapêutica. 

RESPOSTA: Pendente. 

24/07/2020 à 

31/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 

realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 

atividades e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou 

uma tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa 

desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 

auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 

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

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

Relatório Mensal 

Usuário: Miguel Fernando Ferraz 
Data Nascimento: 01/09/2015 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

03/07/2020 Devido ao aumento de casos da Covid-19 em Balneário Camboriú, e no estado, 

todos os atendimentos presenciais foram cancelados. Serão on-line. 

10/07/2020 Vídeo feijão. Observar a importância do plantio, do cultivo e do manejo com as 

sementes durante todo o processo em que está envolvido. Estimular o plantio de 

sementes em seu próprio lar. Através de pequenas ações que podem dar um 

novo sentido à sua vida. Materiais utilizados: 2 copos ou vasos plásticos, colher, 

terra, sementes de feijão ou outras, algodão, água para regar. Fazer o plantio das 

sementes de acordo com as instruções/passo a passo apresentadas no vídeo, 

observando após todo o processo de cuidados para a germinação e crescimento 

das mesmas. 

RESPOSTA: Pendente. 

17/07/2020 Segue conduta terapêutica. 

RESPOSTA: Pendente. 

24/07/2020 à 

31/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 

realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 

atividades e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou 

uma tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa 

desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 

auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 

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

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: Anthony Moeller e Silva 
Data Nascimento: 03/04/2012 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

07/07/2020 Brincar em três passos. Atividade elaborada pela equipe terapêutica para melhor 

conhecimento das formas de brincar no dia-a-dia do usuário. 

RESPOSTA: Pendente. 

14/07/2020 Segue conduta terapêutica. 

RESPOSTA: Pendente. 

21/07/2020 à 

28/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 

realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 

atividades e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou 

uma tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa 

desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 

auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 

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

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

Relatório Mensal 

Usuário: Daniel de Sena Nunes 
Data Nascimento: 12/07/2015 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

07/07/2020 Contação de história, desenho. Atividade elaborada pela equipe para desenvolver 

oralidade, criatividade. Material: livro de literatura infantil, papel sulfite, lápis de 

cor ou giz de cera. 

14/07/2020 Vídeo feijão. Observar a importância do plantio, do cultivo e do manejo com as 

sementes durante todo o processo em que está envolvido. Estimular o plantio de 

sementes em seu próprio lar. Através de pequenas ações que podem dar um 

novo sentido à sua vida. Materiais utilizados: 2 copos ou vasos plásticos, colher, 

terra, sementes de feijão ou outras, algodão, água para regar. Fazer o plantio das 

sementes de acordo com as instruções/passo a passo apresentadas no vídeo, 

observando após todo o processo de cuidados para a germinação e crescimento 

das mesmas. 

21/07/2020 à 

28/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 

realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 

atividades e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou 

uma tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa 

desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 

auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 

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

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: Eduardo Valgas da Silva 
Data Nascimento: 21/01/2007 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

07/07/2020 Vídeo feijão. Observar a importância do plantio, do cultivo e do manejo com as 

sementes durante todo o processo em que está envolvido. Estimular o plantio de 

sementes em seu próprio lar. Através de pequenas ações que podem dar um 

novo sentido à sua vida. Materiais utilizados: 2 copos ou vasos plásticos, colher, 

terra, sementes de feijão ou outras, algodão, água para regar. Fazer o plantio das 

sementes de acordo com as instruções/passo a passo apresentadas no vídeo, 

observando após todo o processo de cuidados para a germinação e crescimento 

das mesmas. 

RESPOSTA: Pendente. 

14/07/2020 Segue conduta terapêutica. 

RESPOSTA: Pendente. 

21/07/2020 à 

28/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 

realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 

atividades e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou 

uma tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa 

desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 

auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 

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

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

Relatório Mensal 

Usuário: Efraim Henrique dos Santos Pereira 
Data Nascimento: 07/06/2014 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

07/07/2020 Contação de história, desenho. Atividade elaborada pela equipe para desenvolver 

oralidade, criatividade. Material: livro de literatura infantil, papel sulfite, lápis de 

cor ou giz de cera. Sentar junto do usuário, com um livro de literatura infantil. Ler 

a história ou contar, e conversar sobre a mesma fazendo perguntas 

posteriormente. Pode-se também fazer um desenho sobre o que mais gostou. 

RESPOSTA: Pendente. 

14/07/2020 Segue conduta terapêutica. 

RESPOSTA: Pendente. 

21/07/2020 à 

28/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 

realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 

atividades e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou 

uma tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa 

desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 

auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 

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

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

Relatório Mensal 

Usuário: Jean Carvalho de Camargo 
Data Nascimento: 05/08/2009 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

07/07/2020 Vídeo feijão. Observar a importância do plantio, do cultivo e do manejo com as 

sementes durante todo o processo em que está envolvido. Estimular o plantio de 

sementes em seu próprio lar. Através de pequenas ações que podem dar um 

novo sentido à sua vida. Materiais utilizados: 2 copos ou vasos plásticos, colher, 

terra, sementes de feijão ou outras, algodão, água para regar. Fazer o plantio das 

sementes de acordo com as instruções/passo a passo apresentadas no vídeo, 

observando após todo o processo de cuidados para a germinação e crescimento 

das mesmas. 

14/07/2020 Vídeo bandeirinhas juninas. Resgatar um pouco da história das Festas Juninas, 

mesmo em tempos de pandemia da Covid-19 em seu meio familiar (residência). 

Observar as possibilidades oferecidas com os materiais simples e reciclados, 

aprimorando a criatividade e a coordenação. Trabalhar a concentração, 

melhorando o autocontrole emocional. Materiais: revistas usadas, papéis 

coloridos, tesoura, cola, barbante. Confeccionar o cordão de bandeirinhas de 

acordo com as instruções/passo a passo dadas no vídeo. Decorar um local na casa 

após. 

21/07/2020 à 

28/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 

realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 

atividades e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou 

uma tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa 

desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 

auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 

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

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

Relatório Mensal 

Usuário: Kalel Antunes Ferreira 
Data Nascimento: 27/05/2008 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

07/07/2020 Vídeo feijão. Observar a importância do plantio, do cultivo e do manejo com as 

sementes durante todo o processo em que está envolvido. Estimular o plantio de 

sementes em seu próprio lar. Através de pequenas ações que podem dar um 

novo sentido à sua vida. Materiais utilizados: 2 copos ou vasos plásticos, colher, 

terra, sementes de feijão ou outras, algodão, água para regar. Fazer o plantio das 

sementes de acordo com as instruções/passo a passo apresentadas no vídeo, 

observando após todo o processo de cuidados para a germinação e crescimento 

das mesmas. 

RESPOSTA: Pendente. 

14/07/2020 Segue conduta terapêutica. 

RESPOSTA: Pendente. 

21/07/2020 à 

28/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 

realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 

atividades e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou 

uma tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa 

desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 

auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 

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

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

Relatório Mensal 

Usuário: Adriel Goulart 
Data Nascimento: 10/03/2013 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

02/07/2020 Devido ao aumento de casos da Covid-19 em Balneário Camboriú, e no estado, 

todos os atendimentos presenciais foram cancelados. Serão on-line. 

09/07/2020 Pense antes de falar. Atividade elaborada em equipe para este usuário. Trabalhar 

atenção e concentração.  

RESPOSTA: Pendente. 

16/07/2020 Segue conduta terapêutica. 

RESPOSTA: Pendente. 

23/07/2020 à 

30/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 

realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 

atividades e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou 

uma tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa 

desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 

auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 

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

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

Relatório Mensal 

Usuário: Aiken Arthur Ribeiro Novaes 
Data Nascimento: 10/11/2013 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

02/07/2020 Devido ao aumento de casos da Covid-19 em Balneário Camboriú, e no estado, 

todos os atendimentos presenciais foram cancelados. Serão on-line. 

09/07/2020 Atividade Adoleta com variação dos movimentos. Elaborada pela equipe para o 

trabalho da concentração, raciocínio e coordenação motora. Resgate de 

brincadeira cantada folclórica. 

RESPOSTA: Pendente. 

16/07/2020 Segue conduta terapêutica. 

RESPOSTA: Pendente. 

23/07/2020 à 

30/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 

realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 

atividades e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou 

uma tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa 

desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 

auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 

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

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:José Eduardo de Oliveira da Costa   
Data Nascimento: 11/11/2013 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

02/07/2020 Devido ao aumento de casos da Covid-19 em Balneário Camboriú, e no estado, 

todos os atendimentos presenciais foram cancelados. Serão on-line. 

09/07/2020 Vídeo bandeirinhas juninas. Resgatar um pouco da história das Festas Juninas, 

mesmo em tempos de pandemia da Covid-19 em seu meio familiar (residência). 

Observar as possibilidades oferecidas com os materiais simples e reciclados, 

aprimorando a criatividade e a coordenação. Trabalhar a concentração, 

melhorando o autocontrole emocional. Materiais: revistas usadas, papéis 

coloridos, tesoura, cola, barbante. Confeccionar o cordão de bandeirinhas de 

acordo com as instruções/passo a passo dadas no vídeo. Decorar um local na casa 

após. 

RESPOSTA: Pendente. 

16/07/2020 Segue conduta terapêutica. 

RESPOSTA: Pendente. 

23/07/2020à 

30/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 

realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 

atividades e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou 

uma tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa 

desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 

auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 

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

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

Relatório Mensal 

Usuário:Lauro Marcos Pipper Júnior   
Data Nascimento: 06/11/2009 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

02/07/2020 Devido ao aumento de casos da Covid-19 em Balneário Camboriú, e no estado, 

todos os atendimentos presenciais foram cancelados. Serão on-line. 

09/07/2020 Vídeo bandeirinhas juninas. Resgatar um pouco da história das Festas Juninas, 

mesmo em tempos de pandemia da Covid-19 em seu meio familiar (residência). 

Observar as possibilidades oferecidas com os materiais simples e reciclados, 

aprimorando a criatividade e a coordenação. Trabalhar a concentração, 

melhorando o autocontrole emocional. Materiais: revistas usadas, papéis 

coloridos, tesoura, cola, barbante. Confeccionar o cordão de bandeirinhas de 

acordo com as instruções/passo a passo dadas no vídeo. Decorar um local na casa 

após. 

16/07/2020 Vídeo feijão. Observar a importância do plantio, do cultivo e do manejo com as 

sementes durante todo o processo em que está envolvido. Estimular o plantio de 

sementes em seu próprio lar. Através de pequenas ações que podem dar um 

novo sentido à sua vida. Materiais utilizados: 2 copos ou vasos plásticos, colher, 

terra, sementes de feijão ou outras, algodão, água para regar. Fazer o plantio das 

sementes de acordo com as instruções/passo a passo apresentadas no vídeo, 

observando após todo o processo de cuidados para a germinação e crescimento 

das mesmas. 

23/07/2020 à 

30/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 

realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 

atividades e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou 

uma tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa 

desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 

auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 

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

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

Relatório Mensal 

Usuário:Miguel Antônio Santos Sanches    
Data Nascimento: 27/10/2012 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

02/07/2020 Devido ao aumento de casos da Covid-19 em Balneário Camboriú, e no estado, 

todos os atendimentos presenciais foram cancelados. Serão on-line. 

09/07/2020 Contação de história, desenho. Atividade elaborada pela equipe para desenvolver 

oralidade, criatividade. Material: livro de literatura infantil, papel sulfite, lápis de 

cor ou giz de cera. 

RESPOSTA: Pendente. 

16/07/2020 Segue conduta terapêutica. 

RESPOSTA: Pendente. 

23/07/2020 à 

30/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 

realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 

atividades e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou 

uma tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa 

desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 

auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 

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

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

Relatório Mensal 

Usuário:Elieser Chaves Paes Landin Serapião   
Data Nascimento: 23/06/2016 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

03/07/2020 Devido ao aumento de casos da Covid-19 em Balneário Camboriú, e no estado, 

todos os atendimentos presenciais foram cancelados. Serão on-line. 

10/07/2020 Vídeo bandeirinhas juninas. Resgatar um pouco da história das Festas Juninas, 

mesmo em tempos de pandemia da Covid-19 em seu meio familiar (residência). 

Observar as possibilidades oferecidas com os materiais simples e reciclados, 

aprimorando a criatividade e a coordenação. Trabalhar a concentração, 

melhorando o autocontrole emocional. Materiais: revistas usadas, papéis 

coloridos, tesoura, cola, barbante. 

RESPOSTA: Pendente. 

17/07/2020 Segue conduta terapêutica. 

RESPOSTA: Pendente. 

24/07/2020 à 

31/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 

realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 

atividades e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou 

uma tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa 

desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 

auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 

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

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

Relatório Mensal 

Usuário:Jean Fernando de Oliveira Júnior   
Data Nascimento: 27/05/2013 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

03/07/2020 Devido ao aumento de casos da Covid-19 em Balneário Camboriú, e no estado, 

todos os atendimentos presenciais foram cancelados. Serão on-line. 

10/07/2020 Objetos diferentes de cores iguais. Atividade de mesa elaborada pela equipe. 

Desenvolver atenção, aprendizagem, tempo de permanência da atividade. 

RESPOSTA: Pendente. 

17/07/2020 Segue conduta terapêutica. 

RESPOSTA: Pendente. 

24/07/2020 à 

31/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 

realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 

atividades e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou 

uma tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa 

desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 

auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 

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

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

Relatório Mensal 

Usuário: Leonardo Teilor Cardozo Martins   
Data Nascimento: 20/01/2017 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

03/07/2020 Devido ao aumento de casos da Covid-19 em Balneário Camboriú, e no estado, 

todos os atendimentos presenciais foram cancelados. Serão on-line. 

10/07/2020 Vídeo Letra inicial do nome. Atividade elaborada pela equipe. Trabalhar a 

primeira letra do nome, coordenação, atenção, tempo de permanência na 

atividade. . Seguir as instruções do vídeo, escrever a letra inicial do nome, 

posteriormente carimbar com tinta guache no algodão preso no grampo de 

roupas sobre toda a letra. Apresentar a atividade através de fotos ou vídeos. 

RESPOSTA: Pendente. 

17/07/2020 Segue conduta terapêutica. 

RESPOSTA: Pendente. 

24/07/2020 à 

31/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 

realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 

atividades e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou 

uma tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa 

desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 

auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 

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

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

Relatório Mensal 

Usuário:Martina Machado Heineberg   
Data Nascimento: 26/09/2013 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

03/07/2020 Devido ao aumento de casos da Covid-19 em Balneário Camboriú, e no estado, 

todos os atendimentos presenciais foram cancelados. Serão on-line. 

10/07/2020 Cartilha Maurício de Souza, Mônica e o uso da máscara. Material online. 

Aprender a permanecer com a máscara de proteção contra a Covid-19 no rosto. 

Cartilha enviada para leitura juntamente da usuária e posterior treino. 

RESPOSTA: Pendente. 

17/07/2020 Segue conduta terapêutica. 

RESPOSTA: Pendente. 

24/07/2020 à 

31/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 

realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 

atividades e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou 

uma tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa 

desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 

auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 

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

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. 
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RELATÓRIO MENSAL – JULHO/2020 
 

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

Data  

06/07 Objetivos: Concentração e atenção compartilhada, motricidade, 
estímulo da linguagem.  

Materiais: Copos plásticos  

Descrição: Atividade rítmica com copos acompanhando a música 
“Escravos de Jó”. Wiliam realizou em atendimento presencial e portanto 
a atividade funciona como um extensão com objetivo de fixar e estender 
a atenção compartilhada e interação obtida em atendimento para o 
ambiente familiar.  

RESPOSTA: Pendente. 

13/07 Segue conduta terapêutica por falta de resposta: Objetivos: Concentração 
e atenção compartilhada, motricidade, estímulo da linguagem.  

Materiais: Copos plásticos  

Descrição: Atividade rítmica com copos acompanhando a música 
“Escravos de Jó”. Wiliam realizou em atendimento presencial e portanto 
a atividade funciona como um extensão com objetivo de fixar e estender 
a atenção compartilhada e interação obtida em atendimento para o 
ambiente familiar. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

20/07 Envio de tabela com registro de envio e realização das atividades no período 
de 23/03 a 17/07 e testes e criação de usuários para a plataforma Class Room, 
afim de aprimorar o contato com as famílias no período de quarentena.  

27/07 Acompanhamento das respostas das tabelas com registro de envio e 

realização das atividades no período de 23/03 a 17/07 e testes e criação de 

usuários para a plataforma Class Room, afim de aprimorar o contato com as 

famílias no período de quarentena. 

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

Data  

06/07 Alongamento Musical - Objetivos – Promover a concentração, atenção e 

interação, estimular a propriocepção do corpo, trabalhar a imitação motora 

e o autocontrole.  

Descrição – A proposta da atividade consiste em criar um momento de 

alongamento com música, uma troca entre o adulto e a criança buscando 

trabalhar os movimentos lentamente, afim de acalmar, trabalhando a 

atenção e a propriocepção. (Mãe relatou dificuldades para realizar porque 

Lorenzo está tendo recusa à música)  

13/07 Tartaruga, elefante e árvore - Objetivos: Trabalhar habilidades auditivas, 

a brincadeira lúdica e o movimento motor amplo.  

Descrição: A proposta da atividade se dá em representar os 
movimentos de uma tartaruga, um elefante e uma árvore, associando-
os a uma música. Será enviado um áudio contento três músicas que 
ficam alternando-se, cada uma delas representa um personagem 
diferente, quando a música trocar, o personagem também troca, 
ocorrendo portanto uma mudança nos padrões de movimento. 

20/07 Envio de tabela com registro de envio e realização das atividades no período 
de 23/03 a 17/07 e testes e criação de usuários para a plataforma Class Room, 
afim de aprimorar o contato com as famílias no período de quarentena.  

27/07 Acompanhamento das respostas das tabelas com registro de envio e 

realização das atividades no período de 23/03 a 17/07 e testes e criação de 

usuários para a plataforma Class Room, afim de aprimorar o contato com as 

famílias no período de quarentena. 

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

Data  

06/07 O mestre manda direcionado às preferencias da criança - Objetivo – 

Habilidades sociais e auto percepção. Como fazer? A brincadeira deve ser 

realizada entre a criança e um adulto - Explicar para Yan que irão brincar de 

“O mestre manda”, onde um de cada vez vai dar ordens ao outro e ele vai 
precisar executar - Falar “o mestre mandou...” e solicitar as “coisas preferidas 
dele” como exemplo: ... Buscar no seu quarto o seu brinquedo preferido; ... 
Buscar sua camiseta de verão preferida, etc - Intercalar entre uma vez do 

adulto, uma vez de Yan.  

RESPOSTA: Pendente. 

13/07 Segue Conduta Terapêutica - O mestre manda direcionado às preferencias da 
criança - Objetivo – Habilidades sociais e auto percepção. Como fazer? A 
brincadeira deve ser realizada entre a criança e um adulto - Explicar para Yan 
que irão brincar de “O mestre manda”, onde um de cada vez vai dar ordens 
ao outro e ele vai precisar executar - Falar “o mestre mandou...” e solicitar as 
“coisas preferidas dele” como exemplo: ... Buscar no seu quarto o seu 
brinquedo preferido; ... Buscar sua camiseta de verão preferida, etc - 
Intercalar entre uma vez do adulto, uma vez de Yan. 
RESPOSTA: Pendente. 
  

20/07 Envio de tabela com registro de envio e realização das atividades no período 
de 23/03 a 17/07 e testes e criação de usuários para a plataforma Class Room, 
afim de aprimorar o contato com as famílias no período de quarentena.  

27/07 Acompanhamento das respostas das tabelas com registro de envio e 

realização das atividades no período de 23/03 a 17/07 e testes e criação de 

usuários para a plataforma Class Room, afim de aprimorar o contato com as 

famílias no período de quarentena. 

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.  

 
 

 

304 / 702



                               
AMA LITORAL 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: 27/08/2012    
Mês: Julho/2020 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

 
 
 

Data  

06/07 O mestre manda direcionado às preferencias da criança - Objetivo – 

Habilidades sociais e auto percepção. Como fazer? A brincadeira deve ser 

realizada entre a criança e um adulto - Explicar para Isabella que irão brincar 

de “O mestre manda”, onde um de cada vez vai dar ordens ao outro e ele 
vai precisar executar - Falar “o mestre mandou...” e solicitar as “coisas 
preferidas dela” como exemplo: ... Buscar no seu quarto o seu brinquedo 

preferido; ... Buscar sua camiseta de verão preferida, etc .  

13/07 Situação problema - Objetivos: atenção , memória, concentração, fala e 
interação. Descrição: A atividade consiste em problematizar uma situação 
que normalmente é oferecida já pronta para a criança, como por exemplo, 
chegar à mesa na hora da refeição e estar faltando pratos, copos e talheres, 
e então conduzir a criança à perceber a existência do problema e como 
realiza-lo.  

20/07 Envio de tabela com registro de envio e realização das atividades no período 
de 23/03 a 17/07 e testes e criação de usuários para a plataforma Class Room, 
afim de aprimorar o contato com as famílias no período de quarentena.  

27/07 Acompanhamento das respostas das tabelas com registro de envio e 

realização das atividades no período de 23/03 a 17/07 e testes e criação de 

usuários para a plataforma Class Room, afim de aprimorar o contato com as 

famílias no período de quarentena. 

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

Data  

06/07 Atividade para organização da rotina – Enviado um questionário sobre os 

horários de acordar, alimentação, higiene, etc, afim de inserir dentro desta 

rotina as atividades terapêuticas cabíveis. 

RESPOSTA: Pendente. 

13/07 SEGUE CONDUTA TERAPEUTICA - Atividade para organização da rotina – 

Enviado um questionário sobre os horários de acordar, alimentação, higiene, 

etc, afim de inserir dentro desta rotina as atividades terapêuticas cabíveis 

RESPOSTA: Família realizou atividade proposta. 

20/07 Envio de tabela com registro de envio e realização das atividades no período 
de 23/03 a 17/07 e testes e criação de usuários para a plataforma Class Room, 
afim de aprimorar o contato com as famílias no período de quarentena.  

27/07 Acompanhamento das respostas das tabelas com registro de envio e 

realização das atividades no período de 23/03 a 17/07 e testes e criação de 

usuários para a plataforma Class Room, afim de aprimorar o contato com as 

famílias no período de quarentena. 

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

 
 
 

 
Data  

06/07 O mestre manda direcionado às preferencias da criança - Objetivo – 

Habilidades sociais e auto percepção. Como fazer? A brincadeira deve ser 

realizada entre a criança e um adulto - Explicar para Benjamin que irão brincar 

de “O mestre manda”, onde um de cada vez vai dar ordens ao outro e ele vai 
precisar executar - Falar “o mestre mandou...” e solicitar as “coisas preferidas 
dele” como exemplo: ... Buscar no seu quarto o seu brinquedo preferido; ... 
Buscar sua camiseta de verão preferida, etc - Intercalar entre uma vez do 

adulto, uma vez da criança. 

RESPOSTA: Atividade realizada. 

13/07 Contagem e palmas – Objetivos: MEMÓRIA AUDITIVA ASSOCIAÇÃO E 

MOVIMENTO DOS MEMBROS SUPERIORES – Descrição – A proposta da 

atividade consiste em bater um determinado número de palmas rítmicas, ao 

final, Benjamin deve ter percebido o número de palmas realizadas e deve 

anotar este número. Depois Benjamin realiza as palmas e o outro participante 

deve então perceber o número de palmas e anotar.  

RESPOSTA: Atividade realizada. 

20/07 Envio de tabela com registro de envio e realização das atividades no período 
de 23/03 a 17/07 e testes e criação de usuários para a plataforma Class Room, 
afim de aprimorar o contato com as famílias no período de quarentena.  

27/07 Acompanhamento das respostas das tabelas com registro de envio e 

realização das atividades no período de 23/03 a 17/07 e testes e criação de 

usuários para a plataforma Class Room, afim de aprimorar o contato com as 

famílias no período de quarentena. 

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

 
Data  

06/07 Cozinhar com música - A atividade terapêutica dessa semana será cozinhar. 

Pedimos para que escolha com o Miguel uma receita e façam passo a passo. 

É muito importante que ele mesmo escolha e que vocês realizem os passos, 

pois assim ele irá desenvolver a iniciativa e autonomia e irá compreender o 

que precisa para a comida ficar pronta, desde quantidades e até quais são 

os ingredientes. Enquanto estiverem cozinhando, peça para ele escolher 

uma música que goste, QUALQUER UMA que seja do gosto dele. Caso ele 

tenha dificuldade, pode ser alguma música de jogos que ele jogue como o 

SONIC. Mas é importante ajudar ele a escolher uma música para que 

coloquem enquanto cozinham, assim terá a participação musical. 

OBJETIVOS: Avaliar questões alimentares (gostos que ele tem, como ele lida 

com os alimentos, etc); trabalhar autonomia (compreender como se faz 

uma comida e que os alimentos nem sempre vem prontos do mercado, 

estimulando percepção de mundo) e interação com familiares; conhecer 

seus interesses musicais. 

13/07 Questionário de auto-percepção: Formulamos algumas perguntas para que 

o Miguel possa responder, auxiliem ele na escrita ou se for por vídeo também 

podem ir auxiliando a responder cada pergunta. É importante que cada 

pergunta seja pensada com carinho e respondida da melhor forma possível.O 

que me deixa mais feliz? O que me deixa mais triste? O que me deixa com 

raiva? O que eu mais gosto de fazer em casa? Quando eu escuto música? Qual 

o gênero musical que eu mais gosto? O que eu gosto de ajudar minha mãe 

ou meu pai a cozinhar? Qual minha comida preferida? Do que eu estou 

sentindo mais saudade nessa quarentena? Etc OBJETIVOS: avaliar a 

percepção de si e do ambiente, trabalhar memória e funções executivas, 

avaliar gosto musical e tentar introduzir o hábito e a importância de ouvir 

músicas diversas. 

20/07 Envio de tabela com registro de envio e realização das atividades no período 
de 23/03 a 17/07 e testes e criação de usuários para a plataforma Class Room, 
afim de aprimorar o contato com as famílias no período de quarentena.  

27/07 Acompanhamento das respostas das tabelas com registro de envio e 

realização das atividades no período de 23/03 a 17/07 e testes e criação de 

usuários para a plataforma Class Room, afim de aprimorar o contato com as 

famílias no período de quarentena. 

Objetivo  
Terapêutico 

 Em avaliação  
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Relatório Mensal 
Usuário: FABIO MOLINARI 
 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

 
 

Data  

06/07 Estória em Quadrinhos Objetivos: Observar aspectos da narrativa oral, 

Analisar o pensamento simbólico e projetivo e desenvolver habilidades 

auditivas.  Descrição: A proposta da atividade consiste em produzir uma 

história em quadrinhos, preenchendo os quadros abaixo com os desenhos 

referentes à estória e gravando um vídeo relatando-a. Fábio deve escolher 

uma música para servir de trilha sonora da estória, observando as sensações 

envolvidas na estória e na música escolhida (escolher a música de acordo 

com a emoção da estória).  

13/07 Questionário de auto-percepção:  Objetivos: Avaliar a percepção de si e do 

ambiente, trabalhar memória e funções executivas, trabalhar emoções e 

sentimentos, investigar vivências e preferências musicais, aprimorar a 

narrativa oral. O que fazer: Formulamos algumas perguntas para que o Fábio 

possa responder, de preferência responder através de vídeo. É importante 

que cada pergunta seja pensada com carinho e respondida da melhor forma 

possível.  - O que me deixa mais feliz? O que me deixa mais triste? O que me 

deixa com raiva? Qual meu hobby (passatempo) preferido? Quando eu 

escuto música e por quanto tempo? Etc.  

20/07 Envio de tabela com registro de envio e realização das atividades no período 
de 23/03 a 17/07 e testes e criação de usuários para a plataforma Class Room, 
afim de aprimorar o contato com as famílias no período de quarentena.  

27/07 Acompanhamento das respostas das tabelas com registro de envio e 

realização das atividades no período de 23/03 a 17/07 e testes e criação de 

usuários para a plataforma Class Room, afim de aprimorar o contato com as 

famílias no período de quarentena. 

Objetivo  
Terapêutico 

Em avaliação 
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Relatório Mensal 
Usuário: Gabriel da Silva de  Souza 
 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

 
 
 

Data  

06/07 Atividade da Escada Musical – Objetivos: Estimular a escrita, relembrar 

questões pedagógico-musicais. Descrição – A atividade consiste em escrever 

a escala de Dó maior utilizando uma imagem do recurso Escadinha Musical, 

utilizado em atendimento como material de apoio.   

RESPOSTA: Atividade Realizada. 

13/07 Situação problema - Objetivos: Atenção , memória, concentração, fala e 

interação. Descrição: A atividade consiste em problematizar uma situação 

que normalmente é oferecida já pronta para a criança, como por exemplo, 

chegar à mesa na hora da refeição e estar faltando pratos, copos e talheres, 

e então conduzir a criança à perceber a existência do problema e como 

realiza-lo.  

RESPOSTA: Atividade Realizada. 

20/07 Envio de tabela com registro de envio e realização das atividades no período 
de 23/03 a 17/07 e testes e criação de usuários para a plataforma Class Room, 
afim de aprimorar o contato com as famílias no período de quarentena.  

27/07 Acompanhamento das respostas das tabelas com registro de envio e 

realização das atividades no período de 23/03 a 17/07 e testes e criação de 

usuários para a plataforma Class Room, afim de aprimorar o contato com as 

famílias no período de quarentena. 

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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Relatório Mensal 
Usuário: Samuel da Silva de Souza 
 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 
 

Data  

06/07 Música com copos 2 Objetivos: Trabalhar a atenção, a motricidade, a 

interação, atenção compartilhada e realizar uma exploração vocal por meio 

do canto e rítmica por meio das batidas.  Materiais: Copos plásticos. 

Descrição: Utilizando a canção “Escravos de Jó” realizar a percussão passando 
os copos para quem estiver do lado ou na frente podendo ser utilizar um 

recurso sonoro (áudio da música) 

Construindo um Cazoo Materiais: Cano de PVC furado (material enviado 

juntamente com a folha de atividades), sacola plástica e elástico. / Descrição: 

Nossa atividade se dá em construir um Kazoo reciclado utilizando os materiais 

acima citados e utilizá-lo para explorar melodias que sejam do interesse de 

Samuel. Seguem abaixo alguns vídeos de pessoas tocando kazoos 

convencionais, afim de estimular Samuel a experimentar o instrumento. Um 

vídeo demonstrando como montar o kazoo de cano será enviado via 

Whatsapp.  

13/07 Teca Teca - Objetivos: Estimular a consciência de esquema corporal, 

aprimorar o planejamento motor, trabalhar habilidades auditivas e rítmicas 

e aprimorar interação e atenção compartilhada. Materiais: Fita ou giz. 

Descrição: A proposta da atividade se dá em realizar o jogo Teca Teca que, 

semelhante a uma amarelinha, utiliza uma marcação em quadrados no chão 

para realizar movimentos rítmico-musicais com o corpo.  

20/07 Envio de tabela com registro de envio e realização das atividades no período 
de 23/03 a 17/07 e testes e criação de usuários para a plataforma Class Room, 
afim de aprimorar o contato com as famílias no período de quarentena.  

27/07 Acompanhamento das respostas das tabelas com registro de envio e 

realização das atividades no período de 23/03 a 17/07 e testes e criação de 

usuários para a plataforma Class Room, afim de aprimorar o contato com as 

famílias no período de quarentena. 

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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Relatório Mensal 
Usuário: AMORA VEIT 
 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

 
 
 

 
Data  

07/07 Vídeo e figuras das Emoções – Materiais: Reprodutor de vídeo, figuras. 

Objetivos: Estimular as habilidades sociais (emoções), estimular a fala e a 

auto percepção. Descrição: A atividade consiste em mostrar um vídeo 

enviado pelos profissionais a respeito das emoções. Após esse vídeo 

estimular que amora reconheça as emoções em imagens, as mesmas 

utilizadas no vídeo em questão. 

RESPOSTA: Pendente. 

14/07 SEGUE CONDUTA TERAPEUTICA - Vídeo e figuras das Emoções – Materiais: 

Reprodutor de vídeo, figuras. Objetivos: Estimular as habilidades sociais 

(emoções), estimular a fala e a auto percepção. Descrição: A atividade 

consiste em mostrar um vídeo enviado pelos profissionais a respeito das 

emoções. Após esse vídeo estimular que amora reconheça as emoções em 

imagens, as mesmas utilizadas no vídeo em questão. 

RESPOSTA: Pendente. 

21/07 Envio de tabela com registro de envio e realização das atividades no período 
de 23/03 a 17/07 e testes e criação de usuários para a plataforma Class Room, 
afim de aprimorar o contato com as famílias no período de quarentena.  

28/07 Acompanhamento das respostas das tabelas com registro de envio e 

realização das atividades no período de 23/03 a 17/07 e testes e criação de 

usuários para a plataforma Class Room, afim de aprimorar o contato com as 

famílias no período de quarentena. 

Objetivo  
Terapêutico 

 Em avaliação  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

312 / 702



                               
AMA LITORAL 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: ENIO NAPP 
 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

 
 
 

 
Data  

07/07 Atividade para casa: 

Objetivo: Conhecer a forma de brincar da criança e família, proporcionando 

momentos de interação, aprimorar processo lúdico e simbólico. 

Proposta: Brincar orientado com a rotina da criança, utilizando dos 

brinquedos que tem casa (Carrinhos, bonecos, ursos) 

RESPOSTA: Família respondeu, porém precisou de reorientação sobre a 

atividade. 

14/07 Atividade para casa: 

Objetivo: Reorientações sobre a forma de brincar entre a criança e a 

família, proporcionando momentos de interação, aprimorar processo 

lúdico e simbólico. 

Proposta: Brincar orientado com a rotina da criança, utilizando dos 

brinquedos que tem casa (Carrinhos, bonecos, ursos). 

21/07 Envio de tabela com registro de envio e realização das atividades no período 
de 23/03 a 17/07 e testes e criação de usuários para a plataforma Class Room, 
afim de aprimorar o contato com as famílias no período de quarentena.  

28/07 Acompanhamento das respostas das tabelas com registro de envio e 

realização das atividades no período de 23/03 a 17/07 e testes e criação de 

usuários para a plataforma Class Room, afim de aprimorar o contato com as 

famílias no período de quarentena. 

Objetivo  
Terapêutico 

 Em avaliação  
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Relatório Mensal 
Usuário: BRAYAN DOS SANTOS 
 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

 
 
 

 
Data  

07/07 Atividade do brincar estruturada - Conhecer a forma de brincar da criança e 
família, proporcionando momentos de interação, aprimorar processo lúdico 
e simbólico. 
Proposta: Brincar orientado com a rotina da criança, utilizando dos 
brinquedos que tem casa (Carrinhos, bonecos, ursos) 
Família respondeu, porém precisou de reorientação sobre a atividade 
RESPOSTA: Pendente. 
 

14/07 SEGUE CONDUTA TERAPEUTICA - Atividade do brincar estruturada - 
Conhecer a forma de brincar da criança e família, proporcionando 
momentos de interação, aprimorar processo lúdico e simbólico. 
Proposta: Brincar orientado com a rotina da criança, utilizando dos 
brinquedos que tem casa (Carrinhos, bonecos, ursos) 
Família respondeu, porém precisou de reorientação sobre a atividade 

RESPOSTA: Pendente. 

21/07 Envio de tabela com registro de envio e realização das atividades no período 
de 23/03 a 17/07 e testes e criação de usuários para a plataforma Class Room, 
afim de aprimorar o contato com as famílias no período de quarentena.  

28/07 Acompanhamento das respostas das tabelas com registro de envio e 

realização das atividades no período de 23/03 a 17/07 e testes e criação de 

usuários para a plataforma Class Room, afim de aprimorar o contato com as 

famílias no período de quarentena. 

Objetivo  
Terapêutico 

 Em avaliação  
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Relatório Mensal 
Usuário: ANTONIO DE PAULA 
 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 
 

 
Data  

07/07 Atividade para casa: 
Objetivo: Conhecer a forma de brincar da criança e família, proporcionando 
momentos de interação, aprimorar processo lúdico e simbólico. 
Proposta: Brincar orientado com a rotina da criança, utilizando dos 
brinquedos que tem casa (Carrinhos, bonecos, ursos) 
RESPOSTA: Família respondeu, porém precisou de reorientação sobre a 
atividade. 
 

14/07  Reorientações e aguardo das resposta das demais atividades enviadas. 

RESPOSTA: Pendente. 

21/07 Envio de tabela com registro de envio e realização das atividades no período 
de 23/03 a 17/07 e testes e criação de usuários para a plataforma Class Room, 
afim de aprimorar o contato com as famílias no período de quarentena.  

28/07 Acompanhamento das respostas das tabelas com registro de envio e 

realização das atividades no período de 23/03 a 17/07 e testes e criação de 

usuários para a plataforma Class Room, afim de aprimorar o contato com as 

famílias no período de quarentena. 

Objetivo  
Terapêutico 

 Em avaliação  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

315 / 702



                               
AMA LITORAL 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 ROSA 
 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

 
 
 

Data  

07/07 07/07 Atividade para casa: 
Objetivo: Conhecer a forma de brincar da criança e família, proporcionando 
momentos de interação, aprimorar processo lúdico e simbólico. 
Proposta: Brincar orientado com a rotina da criança, utilizando dos 
brinquedos que tem casa (Carrinhos, bonecos, ursos) 
RESPOSTA: Família respondeu, porém precisou de reorientação sobre a 
atividade. 
 

14/07 14/07 Atividade para casa: 
Objetivo: Reorientações sobre a forma de brincar entre a criança e a família, 
proporcionando momentos de interação, aprimorar processo lúdico e 
simbólico. 
Proposta: Brincar orientado com a rotina da criança, utilizando dos 

brinquedos que tem casa (Carrinhos, bonecos, ursos). 

21/07 Envio de tabela com registro de envio e realização das atividades no período 
de 23/03 a 17/07 e testes e criação de usuários para a plataforma Class Room, 
afim de aprimorar o contato com as famílias no período de quarentena.  

28/07 Acompanhamento das respostas das tabelas com registro de envio e 

realização das atividades no período de 23/03 a 17/07 e testes e criação de 

usuários para a plataforma Class Room, afim de aprimorar o contato com as 

famílias no período de quarentena. 

Objetivo  
Terapêutico 

 Em avaliação  
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Relatório Mensal 
Usuário: PAULO HENRIQUE.  
 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 
 

Data  

07/07 Cozinhar com música - A atividade terapêutica dessa semana será cozinhar. 
Pedimos para que escolha com o Paulo uma receita e façam passo a passo. 
É muito importante que ele mesmo escolha e que vocês realizem os passos, 
pois assim ele irá desenvolver a iniciativa e autonomia e irá compreender o 
que precisa para a comida ficar pronta, desde quantidades e até quais são 
os ingredientes. Enquanto estiverem cozinhando, peça para ele escolher 
uma música que goste, QUALQUER UMA que seja do gosto dele. Caso ele 
tenha dificuldade, pode ser alguma música de jogos que ele jogue como o 
SONIC. Mas é importante ajudar ele a escolher uma música para que 
coloquem enquanto cozinham, assim terá a participação musical. 
OBJETIVOS: Avaliar questões alimentares (gostos que ele tem, como ele lida 
com os alimentos, etc); trabalhar autonomia (compreender como se faz 
uma comida e que os alimentos nem sempre vem prontos do mercado, 
estimulando percepção de mundo) e interação com familiares; conhecer 
seus interesses musicais.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

14/07 SEGUE CONDUTA TERAPEUTICA - Cozinhar com música - A atividade 
terapêutica dessa semana será cozinhar. Pedimos para que escolha com o 
Paulo uma receita e façam passo a passo. É muito importante que ele 
mesmo escolha e que vocês realizem os passos, pois assim ele irá 
desenvolver a iniciativa e autonomia e irá compreender o que precisa para a 
comida ficar pronta, desde quantidades e até quais são os ingredientes. 
Enquanto estiverem cozinhando, peça para ele escolher uma música que 
goste. OBJETIVOS: Avaliar questões alimentares (gostos que ele tem, como 
ele lida com os alimentos, etc); trabalhar autonomia (compreender como se 
faz uma comida e que os alimentos nem sempre vem prontos do mercado, 
estimulando percepção de mundo) e interação com familiares; conhecer 
seus interesses musicais.  
RESPOSTA: Pendente. 

21/07 Envio de tabela com registro de envio e realização das atividades no período 
de 23/03 a 17/07 e testes e criação de usuários para a plataforma Class Room, 
afim de aprimorar o contato com as famílias no período de quarentena.  

28/07 Acompanhamento das respostas das tabelas com registro de envio e 

realização das atividades no período de 23/03 a 17/07 e testes e criação de 

usuários para a plataforma Class Room, afim de aprimorar o contato com as 

famílias no período de quarentena. 

Objetivo  
Terapêutico 

 Em avaliação 
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Relatório Mensal 
Usuário: ANTHONY MOELLER E SILVA 
 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

 
 
 

 
Data  

07/07 Situação problema - Objetivos: atenção , memória, concentração, fala e 

interação. Descrição: A atividade consiste em problematizar uma situação 

que normalmente é oferecida já pronta para a criança, como por exemplo, 

chegar à mesa na hora da refeição e estar faltando pratos, copos e talheres, 

e então conduzir a criança à perceber a existência do problema e como 

realiza-lo.  

RESPOSTA: Pendente. 

14/07 SEGUE CONDUTA TERAPÊUTICA - Situação problema - Objetivos: atenção , 

memória, concentração, fala e interação. Descrição: A atividade consiste em 

problematizar uma situação que normalmente é oferecida já pronta para a 

criança, como por exemplo, chegar à mesa na hora da refeição e estar 

faltando pratos, copos e talheres, e então conduzir a criança à perceber a 

existência do problema e como realiza-lo.  

RESPOSTA: Pendente. 

21/07 Envio de tabela com registro de envio e realização das atividades no período 
de 23/03 a 17/07 e testes e criação de usuários para a plataforma Class Room, 
afim de aprimorar o contato com as famílias no período de quarentena.  

28/07 Acompanhamento das respostas das tabelas com registro de envio e 

realização das atividades no período de 23/03 a 17/07 e testes e criação de 

usuários para a plataforma Class Room, afim de aprimorar o contato com as 

famílias no período de quarentena. 

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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Relatório Mensal 
Usuário: EDUARDO VALGAS 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

 
 
 

Data  

07/07 Equipe optou por enviar atividades específicas de Fonoaudiologia e 
Pedagogia neste primeiro momento 
 
Fonoaudiologia - 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. 
 
RESPOSTA: Pendente. 
 

14/07 SEGUE CONDUTA TERAPÊUTICA - Fonoaudiologia - 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. 
RESPOSTA: Pendente. 

21/07 Envio de tabela com registro de envio e realização das atividades no período 
de 23/03 a 17/07 e testes e criação de usuários para a plataforma Class Room, 
afim de aprimorar o contato com as famílias no período de quarentena.  

28/07 Acompanhamento das respostas das tabelas com registro de envio e 

realização das atividades no período de 23/03 a 17/07 e testes e criação de 

usuários para a plataforma Class Room, afim de aprimorar o contato com as 

famílias no período de quarentena. 

Objetivo  
Terapêutico 

 Em avaliação 
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Relatório Mensal 

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

Data  

02/07 Cancelamento dos atendimentos por conta do aumento dos casos de 
COVID, realizada divisão de profissionais para realização das atividades para 
casa.  

09/07 Expressão por meio de cores 

Objetivos: Trabalhar as sensações e as artes da música e pintura, estimular 

a imaginação e a concentração, desenvolver a motricidade fina. / Materiais: 

Reprodutor de áudio, lápis de cor / Descrição: A proposta da atividade de 

Expressão por meio de cores consiste em colocar uma música e conduzir Davi 

a se expressar desenhando e pintando com base no sentimento da música 

apreciada. Os dois áudios abaixo sugerem, um deles uma música tensa, com 

sensações pesadas e que podem portanto proporcionar uma exploração mais 

caótica das cores, e uma música tranquila, de um filme que ele possivelmente 

conheça, trabalhando a memória e proporcionando uma manipulação das 

cores organizada com base nas memórias que ele tem do filme.  

RESPOSTA: Pendente. 

16/07 SEGUE CONDUTA TERAPEUTICA - Expressão por meio de cores 

Objetivos: Trabalhar as sensações e as artes da música e pintura, estimular 
a imaginação e a concentração, desenvolver a motricidade fina. / 
Materiais: Reprodutor de áudio, lápis de cor / Descrição: A proposta da 
atividade de Expressão por meio de cores consiste em colocar uma música e 
conduzir Davi a se expressar desenhando e pintando com base no 
sentimento da música apreciada.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

23/07 Envio de tabela com registro de envio e realização das atividades no período 
de 23/03 a 17/07 e testes e criação de usuários para a plataforma Class Room, 
afim de aprimorar o contato com as famílias no período de quarentena.  

30/07 Acompanhamento das respostas das tabelas com registro de envio e 

realização das atividades no período de 23/03 a 17/07 e testes e criação de 

usuários para a plataforma Class Room, afim de aprimorar o contato com as 

famílias no período de quarentena. 

Objetivo  
Terapêutico 

• Aumentar o tempo de permanência nas atividades.  

• Promover atividades de equilíbrio e coordenação rítmica  
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• Desenvolver um estudo teórico-prático musical explorando a escrita 
e leitura de partitura.  
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Relatório Mensal 
Usuário: Usuário: Thiago de Castro Moreria Silveira 
Data Nascimento: 27/08/2012    
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

 
 

Data  

02/07 Cancelamento dos atendimentos por conta do aumento dos casos de 
COVID, realizada divisão de profissionais para realização das atividades para 
casa.  

09/07 Atividade para casa: 

Objetivo: Ampliar a percepção, atenção e interesse. 

Proposta: Música da formiguinha, com algum bichinho de pelúcia. Utilizar o 

ursinho para colocar nas partes do corpo que a música orienta. Chamar 

atenção dele para a música e para as partes do corpo.  

RESPOSTA: Pendente. 

16/07 Atividade para casa: 

Objetivo: Reorientações sobre a forma de brincar entre a criança e a família, 

proporcionando momentos de interação, aprimorar processo lúdico e 

simbólico. 

Proposta: Brincar orientado com a rotina da criança, utilizando dos 

brinquedos que tem casa (Carrinhos, bonecos, ursos). 

23/07 Envio de tabela com registro de envio e realização das atividades no período 
de 23/03 a 17/07 e testes e criação de usuários para a plataforma Class Room, 
afim de aprimorar o contato com as famílias no período de quarentena.  

30/07 Acompanhamento das respostas das tabelas com registro de envio e 

realização das atividades no período de 23/03 a 17/07 e testes e criação de 

usuários para a plataforma Class Room, afim de aprimorar o contato com as 

famílias no período de quarentena. 

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

 
 
 

 
Data  

02/07 Cancelamento dos atendimentos por conta do aumento dos casos de 
COVID, realizada divisão de profissionais para realização das atividades para 
casa.  

09/07 Atividade para organização da rotina – Enviado um questionário sobre os 

horários de acordar, alimentação, higiene, etc, afim de inserir dentro desta 

rotina as atividades terapêuticas cabíveis 

16/07 Atividade de relaxamento com música – Objetivos: Estimular habilidades 

auditivas, auto percepção. Descrição: A atividade consiste em criar um 

momento relaxante, ouvir uma música calma e conduzir a Joyce a deitar e 

tocar partes do seu corpo.  

23/07 Envio de tabela com registro de envio e realização das atividades no período 
de 23/03 a 17/07 e testes e criação de usuários para a plataforma Class Room, 
afim de aprimorar o contato com as famílias no período de quarentena.  

30/07 Acompanhamento das respostas das tabelas com registro de envio e 

realização das atividades no período de 23/03 a 17/07 e testes e criação de 

usuários para a plataforma Class Room, afim de aprimorar o contato com as 

famílias no período de quarentena. 

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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Relatório Mensal 
Usuário: João Batista Bronzatti de Oliveira  
Data de nascimento: 30/05/2011  
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

 

 
Data  

02/07 Cancelamento dos atendimentos por conta do aumento dos casos de 
COVID, realizada divisão de profissionais para realização das atividades para 
casa.  

09/07 JOGO ADOLETÁ – MÃOS E PÉS / Objetivos: Estimular a percepção rítmica, 

coordenação motora, concentração e atenção compartilhada. / 

Descrição: O jogo de adoletá consiste em uma série de movimentos 

corporais acompanhados com uma canção cantada pelos 

participantes. Abaixo segue a letra da canção e no whatsapp está um 

vídeo orientando o passo a passo para conduzir o João a realizar a 

atividade.  

RESPOSTA: Atividade realizada. 

16/07 Atividade desafio dos pulos – Objetivos: Estimular a coordenação motora, 

concentração e criar subsídio para desenvolver jogos de pulos. Descrição: A 

atividade consiste em um desafio se saltos, com dificuldade progressiva.  

RESPOSTA: Atividade realizada. 

23/07 Envio de tabela com registro de envio e realização das atividades no período 
de 23/03 a 17/07 e testes e criação de usuários para a plataforma Class Room, 
afim de aprimorar o contato com as famílias no período de quarentena.  

30/07 Acompanhamento das respostas das tabelas com registro de envio e 

realização das atividades no período de 23/03 a 17/07 e testes e criação de 

usuários para a plataforma Class Room, afim de aprimorar o contato com as 

famílias no período de quarentena. 

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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Relatório Mensal 

Usuário: Miguel dos Santos Alves Nogueira  
Data de nascimento: 05/02/2013  
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

 
 

Data  

02/07 Cancelamento dos atendimentos por conta do aumento dos casos de 
COVID, realizada divisão de profissionais para realização das atividades para 
casa.  

09/07 Atividade – Andar diferente / Objetivos: Reconhecer as partes do corpo e 
compreender o movimento humano através de estímulo musical. – 
Descrição: Peça que Miguel ouça a canção e então siga o ritmo fazendo os 
movimentos com gestos corporais indicados pela letra da música.  
A atividade recomeça com a música sugerindo um novo movimento a ser 
seguido a cada estrofe. Materiais: Link da música no youtube e letra 
RESPOSTA: Pendente. 
 

16/07 SEGUE CONDUTA TERAPEUTICA - Atividade – Andar diferente / 
Objetivos: Reconhecer as partes do corpo e compreender o movimento 
humano através de estímulo musical. – Descrição: Peça que Miguel ouça a 
canção e então siga o ritmo fazendo os movimentos com gestos corporais 
indicados pela letra da música.  
A atividade recomeça com a música sugerindo um novo movimento a ser 
seguido a cada estrofe. Materiais: Link da música no youtube e letra 
RESPOSTA: Pendente. 

 
23/07 Envio de tabela com registro de envio e realização das atividades no período 

de 23/03 a 17/07 e testes e criação de usuários para a plataforma Class Room, 
afim de aprimorar o contato com as famílias no período de quarentena. 

30/07 Acompanhamento das respostas das tabelas com registro de envio e 

realização das atividades no período de 23/03 a 17/07 e testes e criação de 

usuários para a plataforma Class Room, afim de aprimorar o contato com as 

famílias no período de quarentena. 

Objetivo  
Terapêutico 

Em avaliação 
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Relatório Mensal 
Usuário: Gabriel Zanchieta Borges  
Data Nascimento: 11/12/2008 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

 
 

Data  

02/07 Cancelamento dos atendimentos por conta do aumento dos casos de 
COVID, realizada divisão de profissionais para realização das atividades para 
casa.  

09/07 Atividade de motricidade orofacial com saxofone e assovio - Objetivos: 

Diminuir a sialorréia (Excesso de saliva nas laterais da boca), aumentar tônus 

muscular oral e avaliar aspectos pedagógico-musicais. Materiais: Saxofone / 

Descrição: A proposta da atividade se dá em avaliar questões da motricidade 

oral por meio de uma abordagem musical, utilizando como materiais o 

saxofone, que Gabriel narrou ter acesso, e assovio. A sequência melódica 

exposta abaixo (notas musicais) refere-se à música Never Let Me Go. Para 

iniciar as estimulações, Gabriel deve aprender a sequência melódica e tocá-

la no saxofone, em seguida deve executar a mesma melodia assoviando. A 

devolutiva da atividade deve ser feita por meio de vídeo, filmando o 

momento da execução da melodia no saxofone e depois com assovio, como 

um dos objetivos da atividade é de aumento de tônus muscular, sugere-se 

repeti-la durante a semana, podendo ser ampliada e aplicada à outras 

músicas.   

RESPOSTA: Atividade realizada. 

16/07 Objetivo: Aumentar tônus muscular facial par diminuir a sialorreia por 
meio de exercícios orofaciais e com apoio do saxofone. Investigar 
vivências e preferências musicais Atividade: Passo 1 – Reproduzir os 
exercícios musculares conforme o vídeo em anexo./ Passo 2 - 
Escolher uma melodia ou trecho de uma música, para reproduzir no 
saxofone. / Sugere-se que os exercícios sejam realizados diariamente 
para se tornarem efetivos. 

23/07 Envio de tabela com registro de envio e realização das atividades no período 
de 23/03 a 17/07 e testes e criação de usuários para a plataforma Class Room, 
afim de aprimorar o contato com as famílias no período de quarentena.  

30/07 Acompanhamento das respostas das tabelas com registro de envio e 

realização das atividades no período de 23/03 a 17/07 e testes e criação de 

usuários para a plataforma Class Room, afim de aprimorar o contato com as 

famílias no período de quarentena. 

Objetivo  
Terapêutico 

 Em avaliação 
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Relatório Mensal 
Usuário: Aiken Arthur Ribeiro Novaes  
Data de nascimento: 10/11/2013  
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves  

 
 

Data  

02/07 Cancelamento dos atendimentos por conta do aumento dos casos de 
COVID, realizada divisão de profissionais para realização das atividades para 
casa.  

09/07 JOGO ADOLETÁ - Objetivos: Estimular a percepção rítmica, coordenação 

motora, concentração e atenção / Descrição - O jogo de adoleta consiste em 

uma série de movimentos corporais acompanhados com uma canção cantada 

pelos participantes. A proposta consiste em realizar um resgate dessa 

brincadeira, onde o adulto inicialmente demonstre os movimentos que 

conhece e depois crie novos movimentos junto com a criança, afim de 

aumentar o grau de dificuldade da execução e trabalhar a criatividade e o 

planejamento motor.  

RESPOSTA: Pendente. 

16/07 SEGUE CONDUTA TERAPEUTICA - JOGO ADOLETÁ - Objetivos: Estimular a 

percepção rítmica, coordenação motora, concentração e atenção / 

Descrição - O jogo de adoleta consiste em uma série de movimentos 

corporais acompanhados com uma canção cantada pelos participantes. A 

proposta consiste em realizar um resgate dessa brincadeira, onde o adulto 

inicialmente demonstre os movimentos que conhece e depois crie novos 

movimentos junto com a criança, afim de aumentar o grau de dificuldade da 

execução e trabalhar a criatividade e o planejamento motor 

RESPOSTA: Pendente. 

23/07 Envio de tabela com registro de envio e realização das atividades no período 
de 23/03 a 17/07 e testes e criação de usuários para a plataforma Class Room, 
afim de aprimorar o contato com as famílias no período de quarentena.  

30/07 Acompanhamento das respostas das tabelas com registro de envio e 

realização das atividades no período de 23/03 a 17/07 e testes e criação de 

usuários para a plataforma Class Room, afim de aprimorar o contato com as 

famílias no período de quarentena. 

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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Relatório Mensal 
Usuário: José Eduardo de Oliveira da Costa  
Data de nascimento: 11/11/2013  
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

 
 
 

Data  

02/07 Cancelamento dos atendimentos por conta do aumento dos casos de 
COVID, realizada divisão de profissionais para realização das atividades para 
casa.  

09/07 Objetivo: Trabalhar atenção e concentração - Proposta: Jogo "Pense 

antes de falar" mediado pelo adulto. Mostrar as figuras da tabela 

para criança, solicitando que fale o nome de todas, porém quando 

chega na estrela não pode falar nada, aguardando a próxima figura. 
RESPOSTA: Pendente. 

16/07 SEGUE CONDUTA TERAPEUTICA - Objetivo: Trabalhar atenção e 

concentração - Proposta: Jogo "Pense antes de falar" mediado pelo 

adulto. Mostrar as figuras da tabela para criança, solicitando que fale 

o nome de todas, porém quando chega na estrela não pode falar 

nada, aguardando a próxima figura. 

RESPOSTA: Pendente. 

23/07 Envio de tabela com registro de envio e realização das atividades no período 
de 23/03 a 17/07 e testes e criação de usuários para a plataforma Class Room, 
afim de aprimorar o contato com as famílias no período de quarentena.  

30/07 Acompanhamento das respostas das tabelas com registro de envio e 

realização das atividades no período de 23/03 a 17/07 e testes e criação de 

usuários para a plataforma Class Room, afim de aprimorar o contato com as 

famílias no período de quarentena. 

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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Relatório Mensal 

Usuário: Gabriel Ávila de Oliveira 
Data Nascimento: 08/03/2013 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

 
Data  

02/07 Cancelamento dos atendimentos por conta do aumento dos casos de 
COVID, realizada divisão de profissionais para realização das atividades para 
casa.  

09/07 Expressão por meio de cores 

Objetivos: Trabalhar as sensações e as artes da música e pintura, estimular 

a imaginação e a concentração, desenvolver a motricidade fina. / 

Materiais: Reprodutor de áudio, lápis de cor / Descrição: A proposta da 

atividade de Expressão por meio de cores consiste em colocar uma música e 

conduzir Davi a se expressar desenhando e pintando com base no 

sentimento da música apreciada.  

RESPOSTA: Pendente. 

16/07 SEGUE CONDUTA TERAPÊUTICA - Expressão por meio de cores 

Objetivos: Trabalhar as sensações e as artes da música e pintura, estimular 

a imaginação e a concentração, desenvolver a motricidade fina. / 

Materiais: Reprodutor de áudio, lápis de cor / Descrição: A proposta da 

atividade de Expressão por meio de cores consiste em colocar uma música e 

conduzir Davi a se expressar desenhando e pintando com base no 

sentimento da música apreciada. 

RESPOSTA: Pendente. 

23/07 Envio de tabela com registro de envio e realização das atividades no período 
de 23/03 a 17/07 e testes e criação de usuários para a plataforma Class Room, 
afim de aprimorar o contato com as famílias no período de quarentena.  

30/07 Acompanhamento das respostas das tabelas com registro de envio e 

realização das atividades no período de 23/03 a 17/07 e testes e criação de 

usuários para a plataforma Class Room, afim de aprimorar o contato com as 

famílias no período de quarentena. 

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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Relatório Mensal 
Usuário: Davi Beuting Severo 
Data Nascimento: 03/08/2011    
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

02/07 Cancelamento dos atendimentos por conta do aumento dos casos de 
COVID, realizada divisão de profissionais para realização das atividades para 
casa.  

09/07 Atividade para casa:  Qual é a música? - Materiais: Reprodutor de áudio ou 

um instrumento musical / Cadeira / sino - Organização: Uma pessoa 

responsável por dar play nas músicas ou executar trechos da melodia em 

algum instrumento e os competidores. - Como executar: Alguém fica 

responsável por dar play em alguma música ou de executar em algum 

instrumento uma parte da melodia, iniciando com poucas notas ou 

executando o áudio por poucos segundos. Cabe aos competidores 

descobrirem qual a música. Para poderem falar o nome da música, devem 

levantar de sua cadeira e correr até o sino, aquele que conseguir tocar o 

sino primeiro ganha o direito de responder qual a música. Se acertar pontua 

e se errar perde ponto, ou recebe alguma tarefa. / Objetivos terapêuticos:  

• Atenção compartilhada e percepção de contexto de grupo. • Percepção 
sonora. • Memória. • Concentração.  

RESPOSTA: Pendente. 

16/07 SEGUE CONDUTA TERAPEUTICA - Atividade para casa:  Qual é a música? - 

Materiais: Reprodutor de áudio ou um instrumento musical / Cadeira / sino 

- Organização: Uma pessoa responsável por dar play nas músicas ou 

executar trechos da melodia em algum instrumento e os competidores. 

Objetivos terapêuticos:  • Atenção compartilhada e percepção de contexto 

de grupo. • Percepção sonora. • Memória. • Concentração. 

RESPOSTA: Pendente. 

23/07 Envio de tabela com registro de envio e realização das atividades no período 
de 23/03 a 17/07 e testes e criação de usuários para a plataforma Class Room, 
afim de aprimorar o contato com as famílias no período de quarentena.  

30/07 Acompanhamento das respostas das tabelas com registro de envio e 

realização das atividades no período de 23/03 a 17/07 e testes e criação de 

usuários para a plataforma Class Room, afim de aprimorar o contato com as 

famílias no período de quarentena. 

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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Relatório Mensal 
Usuário: Álvaro Felipe de Paula da Silva  
Data Nascimento: 21/08/2014  
Mês: Julho/2020 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 
 

Data  

02/07 Cancelamento dos atendimentos por conta do aumento dos casos de 
COVID, realizada divisão de profissionais para realização das atividades para 
casa.  

09/07 Atividade para casa - Pegar um Livro de história, sentar com ele em um 

lugar tranquilo e sem barulho externo, como outras pessoas, televisão. 

Contar a história página por página, e parando em cada página depois de 

contar a história e pedir para ele olhar as figuras e ir contando o que 

entendeu das figuras. Se souber fazer um desenho sem olhar para a história 

do que entendeu.  Atividade deve ser gravada em vídeo. Objetivos - 

Trabalhar a narrativa, linguagem oral, atenção diálogo 

RESPOSTA: Pendente. 

16/07 SEGUE CONDUTA TERAPEUTICA- Atividade para casa - Pegar um Livro de 

história, sentar com ele em um lugar tranquilo e sem barulho externo, como 

outras pessoas, televisão. 

Contar a história página por página, e parando em cada página depois de 

contar a história e pedir para ele olhar as figuras e ir contando o que 

entendeu das figuras. Se souber fazer um desenho sem olhar para a história 

do que entendeu.  Atividade deve ser gravada em vídeo. Objetivos - 

Trabalhar a narrativa, linguagem oral, atenção diálogo.  

RESPOSTA: Pendente. 

23/07 Envio de tabela com registro de envio e realização das atividades no período 
de 23/03 a 17/07 e testes e criação de usuários para a plataforma Class Room, 
afim de aprimorar o contato com as famílias no período de quarentena.  

30/07 Acompanhamento das respostas das tabelas com registro de envio e 

realização das atividades no período de 23/03 a 17/07 e testes e criação de 

usuários para a plataforma Class Room, afim de aprimorar o contato com as 

famílias no período de quarentena. 

Objetivo  
Terapêutico 

 Em avaliação 
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Relatório Mensal 
Usuário: Guilherme Cavalheiro Santos  
Data Nascimento:10/04/2009  
Mês: Junho/2020 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

02/07 Cancelamento dos atendimentos por conta do aumento dos casos de 
COVID, realizada divisão de profissionais para realização das atividades para 
casa.  

09/07 Atividade para casa - Expressão por meio de cores 

Objetivos: Trabalhar as sensações e as artes da música e pintura, estimular 

a imaginação e a concentração, desenvolver a motricidade fina. / 

Materiais: Reprodutor de áudio, lápis de cor / Descrição: A proposta da 

atividade de Expressão por meio de cores consiste em colocar uma música e 

conduzir Davi a se expressar desenhando e pintando com base no 

sentimento da música apreciada. Os dois áudios abaixo sugerem, um deles 

uma música tensa, com sensações pesadas e que podem portanto 

proporcionar uma exploração mais caótica das cores, e uma música 

tranquila, de um filme que ele possivelmente conheça, trabalhando a 

memória e proporcionando uma manipulação das cores organizada com 

base nas memórias que ele tem do filme.  

RESPOSTA: Atividade realizada. 

16/07 Atividade para casa - Estória em Quadrinhos Objetivos: Observar aspectos 

da narrativa oral, Analisar o pensamento simbólico e projetivo e 

desenvolver habilidades auditivas.  Descrição: A proposta da atividade 

consiste em produzir uma história em quadrinhos, preenchendo os quadros 

abaixo com os desenhos referentes à estória e gravando um vídeo 

relatando-a. Guilherme deve escolher uma música para servir de trilha 

sonora da estória, observando as sensações envolvidas na estória e na 

música escolhida (escolher a música de acordo com a emoção da estória). 

RESPOSTA: Atividade realizada. 

23/07 Envio de tabela com registro de envio e realização das atividades no período 
de 23/03 a 17/07 e testes e criação de usuários para a plataforma Class Room, 
afim de aprimorar o contato com as famílias no período de quarentena.  

30/07 Acompanhamento das respostas das tabelas com registro de envio e 

realização das atividades no período de 23/03 a 17/07 e testes e criação de 

usuários para a plataforma Class Room, afim de aprimorar o contato com as 

famílias no período de quarentena. 

Objetivo  
Terapêutico 

 Em avaliação 
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Relatório Mensal 
Usuário: Hector Augusto Pereira Machado  
Data Nascimento: 07/04/2010  
Mês: Julho/2020 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 
 

Data  

03/07 Cancelamento dos atendimentos por conta do aumento dos casos de 
COVID, realizada divisão de profissionais para realização das atividades para 
casa.  

10/07 Memória Sonora - Objetivos: Estimulação da memória, percepção sonora, 

concentração e atenção. - Materiais: Reprodutor de áudio, figuras.  

Descrição: Neste exercício a proposta é que o paciente memorize uma 

sequência de sons. No exemplo abaixo os sons utilizados serão de 

instrumentos musicais (guitarra, piano, bateria, violino, pau-de-chuva). 

Haverão três sequencias diferentes (3 áudios em MP3), e o paciente deve 

ouvir a sequência e após isso, colocar as figuras na ordem que foram tocadas. 

RESPOSTA: Pendente. 

17/07 (SEGUE CONDUTA TERAPEUTICA) - Memória Sonora - Objetivos: 

Estimulação da memória, percepção sonora, concentração e atenção. - 

Materiais: Reprodutor de áudio, figuras.  

Descrição: Neste exercício a proposta é que o paciente memorize uma 

sequência de sons. No exemplo abaixo os sons utilizados serão de 

instrumentos musicais (guitarra, piano, bateria, violino, pau-de-chuva). 

Haverão três sequencias diferentes (3 áudios em MP3), e o paciente deve 

ouvir a sequência e após isso, colocar as figuras na ordem que foram 

tocadas.  

RESPOSTA: Pendente. 

24/07 Envio de tabela com registro de envio e realização das atividades no período 
de 23/03 a 17/07 e testes e criação de usuários para a plataforma Class Room, 
afim de aprimorar o contato com as famílias no período de quarentena.  

31/07 Acompanhamento das respostas das tabelas com registro de envio e 

realização das atividades no período de 23/03 a 17/07 e testes e criação de 

usuários para a plataforma Class Room, afim de aprimorar o contato com as 

famílias no período de quarentena. 

Objetivo  
Terapêutico 

 Em avaliação 
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Relatório Mensal 
Usuário:  Luan Henrique Sebold  
Data de nascimento: 06/08/2004  
Mês: JuLho/2020 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 
 

Data  

03/07 Cancelamento dos atendimentos por conta do aumento dos casos de 
COVID, realizada divisão de profissionais para realização das atividades para 
casa.  

10/07 Atividade para casa - Música e sensações! -  Escolha uma música que 

goste muito, coloque para tocar e feche os olhos. Enquanto escuta a música, 

vá sentindo as sensações que ela te proporciona (felicidade? Esperança? 

Tranquilidade? Etc). Depois escreva o que sentiu e faça um desenho sobre 

isso. Fale um pouco também sobre o desenho, pode ser por vídeo ou também 

escrito, como preferir. Luan, faça dessa atividade um momento de 

relaxamento e percepções. Sinta seu corpo, o ambiente onde está e pense 

sobre você mesmo.  

RESPOSTA: Atividade realizada. 

17/07 SEGUE CONDUTA TERAPÊUTICA - Atividade para casa - Música e sensações! 

-  Escolha uma música que goste muito, coloque para tocar e feche os 

olhos. Enquanto escuta a música, vá sentindo as sensações que ela te 

proporciona (felicidade? Esperança? Tranquilidade? Etc). Depois escreva o 

que sentiu e faça um desenho sobre isso. Fale um pouco também sobre o 

desenho, pode ser por vídeo ou também escrito, como preferir.Luan, faça 

dessa atividade um momento de relaxamento e percepções. Sinta seu corpo, 

o ambiente onde está e pense sobre você mesmo 

RESPOSTA: Atividade realizada. 

24/07 Envio de tabela com registro de envio e realização das atividades no período 
de 23/03 a 17/07 e testes e criação de usuários para a plataforma Class Room, 
afim de aprimorar o contato com as famílias no período de quarentena.  

31/07 Acompanhamento das respostas das tabelas com registro de envio e 

realização das atividades no período de 23/03 a 17/07 e testes e criação de 

usuários para a plataforma Class Room, afim de aprimorar o contato com as 

famílias no período de quarentena. 

Objetivo  
Terapêutico 

 Em avaliação 
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Relatório Mensal 
Usuário:  Diogo Couvodos Casa  
Data de nascimento:15/12/2011  
Mês: JuLho/2020 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 
 

Data  

03/07 Cancelamento dos atendimentos por conta do aumento dos casos de 
COVID, realizada divisão de profissionais para realização das atividades para 
casa.  

10/07 ATIVIDADE PARA CASA – Confecção das bandeirinhas – Objetivos: 
Trabalhar as artes visuais e musicais com tema junino, aprimorar a 
motricidade fina, promover um estímulo da concentração e atenção. 
Descrição: A atividade consiste na confecção de bandeirinhas juninas, um 
trabalho manual minucioso que exige muita atenção e habilidades manuais, 
principalmente a motricidade fina. Uma música de fundo com tema junino 
para servir de trilha sonora para a atividade foi sugerida.  
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

17/07 Alongamento musical - Objetivos – Promover a concentração, atenção e 

interação, estimular a propriocepção do corpo, trabalhar a imitação 

motora e o autocontrole. - Descrição – A proposta da atividade consiste em 

criar um momento de alongamento com música, uma troca entre o adulto e 

a criança buscando trabalhar os movimentos lentamente, afim de acalmar, 

trabalhando a atenção e a propriocepção do corpo. Abaixo seguem 

sugestões de músicas e de posições para realizar (podendo ser utilizadas 

outras músicas e posições que contemplem os objetivos da atividade), e fica 

também como sugestão inserir músicas calmas em momentos de acordar, 

dormir, lembrando sempre de utilizar apenas o áudio das músicas, já que os 

vídeos promovem estímulos cerebrais diferentes dos esperados em 

atividades que visam promover a interação. 

RESPOSTA: Atividade realizada. 

24/07 Envio de tabela com registro de envio e realização das atividades no período 
de 23/03 a 17/07 e testes e criação de usuários para a plataforma Class Room, 
afim de aprimorar o contato com as famílias no período de quarentena.  

31/07 Acompanhamento das respostas das tabelas com registro de envio e 

realização das atividades no período de 23/03 a 17/07 e testes e criação de 

usuários para a plataforma Class Room, afim de aprimorar o contato com as 

famílias no período de quarentena. 

Objetivo  
Terapêutico 

Em avaliação 
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Relatório Mensal 
Usuário: Guilherme Bonifacio Guisard  
Data Nascimento:13/05/2006  
Mês: Junho/2020 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 
 

Data  

03/07 Cancelamento dos atendimentos por conta do aumento dos casos de 
COVID, realizada divisão de profissionais para realização das atividades para 
casa.  

10/07 Música com copos - Objetivos: Trabalhar a atenção, a motricidade, a 

interação, atenção compartilhada e realizar uma exploração vocal por meio 

do canto e rítmica por meio das batidas. Materiais: Copos plásticos. 

Descrição: A atividade de música com copos consiste em trazer para o 

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

música que vamos propor aqui será a “escravos de jó”. Segue um link para 
aprender os movimentos e repassar para o paciente e o áudio da música para 

acompanhar ou aprender a letra da canção.  

RESPOSTA: Pendente. 

17/07 SEGUE CONDUTA TERAPÊUTICA - Música com copos - Objetivos: Trabalhar a 

atenção, a motricidade, a interação, atenção compartilhada e realizar uma 

exploração vocal por meio do canto e rítmica por meio das batidas. Materiais: 

Copos plásticos. 

Descrição: A atividade de música com copos consiste em trazer para o 

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

música que vamos propor aqui será a “escravos de jó”. Segue um link para 

aprender os movimentos e repassar para o paciente e o áudio da música para 

acompanhar ou aprender a letra da canção. 

RESPOSTA: Pendente. 

24/07 Envio de tabela com registro de envio e realização das atividades no período 
de 23/03 a 17/07 e testes e criação de usuários para a plataforma Class Room, 
afim de aprimorar o contato com as famílias no período de quarentena.  

31/07 Acompanhamento das respostas das tabelas com registro de envio e 

realização das atividades no período de 23/03 a 17/07 e testes e criação de 

usuários para a plataforma Class Room, afim de aprimorar o contato com as 

famílias no período de quarentena. 

Objetivo  
Terapêutico 

Em avaliação 
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Relatório Mensal 
Usuário: Jean Fernando de Oliveira Junior 
Data Nascimento: 27/05/2013 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 
 

Data  

03/07 Cancelamento dos atendimentos por conta do aumento dos casos de 
COVID, realizada divisão de profissionais para realização das atividades para 
casa.  

10/07 Atividade de Cores e Quantidades - Objetos diferentes de cores iguais 
exemplo grampos de roupas, lápis de cor, pecinhas de montar, de quatro 
cores exemplo azul, amarelo, verde vermelho, distribuir os objetos sobre a 
mesa e separar por cores, deixar ela manipular com auxílio direto se 
preciso, separar as cores, colocar o dedinho dela em cima enquanto vai 
contando as peças, nomear as peças. Colocar cada cor dentro de um 
recipiente pode ser um copo, uma xícara um prato. Atividade na mesa. – 
RESPOSTA: Pendente. 
 

17/07 SEGUE CONDUTA TERAPÊUTICA - Atividade de Cores e Quantidades - 

Objetos diferentes de cores iguais exemplo grampos de roupas, lápis de cor, 

pecinhas de montar, de quatro cores exemplo azul, amarelo, verde 

vermelho, distribuir os objetos sobre a mesa e separar por cores, deixar ela 

manipular com auxílio direto se preciso, separar as cores, colocar o dedinho 

dela em cima enquanto vai contando as peças, nomear as peças. Colocar 

cada cor dentro de um recipiente pode ser um copo, uma xícara um prato. 

Atividade na mesa. 

RESPOSTA: Pendente. 

24/07 Envio de tabela com registro de envio e realização das atividades no período 
de 23/03 a 17/07 e testes e criação de usuários para a plataforma Class Room, 
afim de aprimorar o contato com as famílias no período de quarentena.  

31/07 Acompanhamento das respostas das tabelas com registro de envio e 

realização das atividades no período de 23/03 a 17/07 e testes e criação de 

usuários para a plataforma Class Room, afim de aprimorar o contato com as 

famílias no período de quarentena. 

Objetivo  
Terapêutico 

• Realizar atividades de apreciação musical, buscando promover 
momentos de relaxamento e bem-estar ao passo em que ocorre uma 
estimulação neurolinguística e interação.  
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• 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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Relatório Mensal 
Usuário: Vinicius Rodrigues Motta 
Data de nascimento: 27/08/2004 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

03/07 Cancelamento dos atendimentos por conta do aumento dos casos de 
COVID, realizada divisão de profissionais para realização das atividades para 
casa.  

10/07 Atividade para casa – Qual é o Filme? Objetivos: Estimular as Habilidades 

auditivas, leitura, memória, comunicação verbal e narrativa.Descrição: A 

proposta da atividade se dá inicialmente em tocar 5 áudios referentes às 

músicas dos filmes que o Vinicius assiste, e deixar que ele ligue as duas 

colunas abaixo. A coluna da esquerda contém os números dos áudios na 

ordem em que serão tocados, e a coluna da direita os nomes dos filmes aos 

quais esses áudios representam. Após realizar a apreciação musical e ligar as 

colunas, Vini deve escolher um dos filmes para narrar resumidamente a 

estória em vídeo. O mediador pode ajudar, lembrando os nomes dos 

personagens e cenas importantes que estão no filme, pois sabe-se que o Vini 

possui dificuldade para narrar. 

17/07 Atividade para casa - Era uma vez... Objetivo: Desenvolver narrativa; 

Trabalhar habilidades e memória sonora; Trabalhar habilidades de 

movimento; Material: Por meio de WhatsApp, a família do usuário vai 

receber imagens de personagens e áudios representando onomatopeias de 

ambientes, animais, transportes e demais situações do dia a dia. Atividade:  

Consiste em trabalhar a criatividade do Vini, para alcançar os objetivos 

supracitados. O mesmo deve criar uma história utilizando os sons e 

personagens que recebeu. Nessa tarefa não há regras, podendo ser realizada 

e criada da forma que o usuário desejar, desde que, utilize todos os 

elementos. A atividade deve ser gravada por vídeo, para ser utilizada 

posteriormente na criação de novos objetivos e estímulos.  

24/07 Envio de tabela com registro de envio e realização das atividades no período 
de 23/03 a 17/07 e testes e criação de usuários para a plataforma Class Room, 
afim de aprimorar o contato com as famílias no período de quarentena.  

31/07 Acompanhamento das respostas das tabelas com registro de envio e 

realização das atividades no período de 23/03 a 17/07 e testes e criação de 

usuários para a plataforma Class Room, afim de aprimorar o contato com as 

famílias no período de quarentena. 

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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Relatório Mensal 
Usuário: Erik Nathan  
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 
 

Data  

03/07 Cancelamento dos atendimentos por conta do aumento dos casos de 
COVID, realizada divisão de profissionais para realização das atividades para 
casa.  

10/07 Memória Sonora - Objetivos: Estimulação da memória, percepção sonora, 
concentração e atenção. - Materiais: Reprodutor de áudio, figuras.  
Descrição: Neste exercício a proposta é que o paciente memorize uma 
sequência de sons. No exemplo abaixo os sons utilizados serão de 
instrumentos musicais (guitarra, piano, bateria, violino, pau-de-chuva). 
Haverão três sequencias diferentes (3 áudios em MP3), e o paciente deve 
ouvir a sequência e após isso, colocar as figuras na ordem que foram 
tocadas.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

17/07 SEGUE CONDUTA TERAPEUTICA - Memória Sonora - Objetivos: Estimulação 

da memória, percepção sonora, concentração e atenção. - Materiais: 

Reprodutor de áudio, figuras.  

Descrição: Neste exercício a proposta é que o paciente memorize uma 

sequência de sons. No exemplo abaixo os sons utilizados serão de 

instrumentos musicais (guitarra, piano, bateria, violino, pau-de-chuva). 

Haverão três sequencias diferentes (3 áudios em MP3), e o paciente deve 

ouvir a sequência e após isso, colocar as figuras na ordem que foram 

tocadas. 

RESPOSTA: Pendente. 

24/07 Envio de tabela com registro de envio e realização das atividades no período 
de 23/03 a 17/07 e testes e criação de usuários para a plataforma Class Room, 
afim de aprimorar o contato com as famílias no período de quarentena.  

31/07 Acompanhamento das respostas das tabelas com registro de envio e 

realização das atividades no período de 23/03 a 17/07 e testes e criação de 

usuários para a plataforma Class Room, afim de aprimorar o contato com as 

famílias no período de quarentena. 

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. 
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Relatório Mensal 

Usuário: Daniel Victor Pires Pereira    
Data de nascimento: 19/03/2008    
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

03/07 Cancelamento dos atendimentos por conta do aumento dos casos de 
COVID, realizada divisão de profissionais para realização das atividades para 
casa.  

10/07 Atividade para casa – Vivências Musicais - Objetivos: Investigar as vivencias 

musicais da criança, estimular a memória e a motricidade fina, trabalhar 

habilidades auditivas e estimular a narrativa. Descrição: Nesta atividade, 

Daniel deve escolher três músicas que goste, podendo elas ser de qualquer 

gênero ou contexto musical (jogos, desenhos, filmes ou bandas). Após a 

escolha das três músicas, a proposta é que Daniel escolha uma das três para 

produzir um desenho que a represente. É importante que o desenho seja 

realizado enquanto Daniel escuta a música. Ao final, gravar um vídeo onde 

Daniel explique suas escolhas e eu desenho.  

Passo 1 – Escolher três músicas que goste  

Passo 2 – Realizar um desenho que presente uma das três músicas. (Realizar 

o desenho ouvindo a música escolhida).  

Passo 3 – Gravar um vídeo explicando suas escolhas.   

RESPOSTA: Atividade realizada. 

17/07 Memória Sonora - Objetivos: Estimulação da memória, percepção sonora, 

concentração e atenção. - Materiais: Reprodutor de áudio, figuras.  

Descrição: Neste exercício a proposta é que o paciente memorize uma 

sequência de sons. No exemplo abaixo os sons utilizados serão de 

instrumentos musicais (guitarra, piano, bateria, violino, pau-de-chuva). 

Haverão três sequencias diferentes (3 áudios em MP3), e o paciente deve 

ouvir a sequência e após isso, colocar as figuras na ordem que foram 

tocadas 

24/07 Envio de tabela com registro de envio e realização das atividades no período 
de 23/03 a 17/07 e testes e criação de usuários para a plataforma Class Room, 
afim de aprimorar o contato com as famílias no período de quarentena.  

31/07 Acompanhamento das respostas das tabelas com registro de envio e 

realização das atividades no período de 23/03 a 17/07 e testes e criação de 

usuários para a plataforma Class Room, afim de aprimorar o contato com as 

famílias no período de quarentena. 

Objetivo  
Terapêutico 

 Em avaliação  
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Relatório Mensal 
Usuário: Felipe Gabriel da Silva 
Data Nascimento: 02/10/2010  
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 
 

Data  

03/07 Cancelamento dos atendimentos por conta do aumento dos casos de 
COVID, realizada divisão de profissionais para realização das atividades para 
casa.  

10/07 ATIVIDADE PARA CASA – Confecção das bandeirinhas – Objetivos: 
Trabalhar as artes visuais e musicais com tema junino, aprimorar a 
motricidade fina, promover um estímulo da concentração e atenção. 
Descrição: A atividade consiste na confecção de bandeirinhas juninas, um 
trabalho manual minucioso que exige muita atenção e habilidades manuais, 
principalmente a motricidade fina. Uma música de fundo com tema junino 
para servir de trilha sonora para a atividade foi sugerida. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

17/07 SEGUE CONDUTA TERAPEUTICA - ATIVIDADE PARA CASA – Confecção das 

bandeirinhas – Objetivos: Trabalhar as artes visuais e musicais com tema 

junino, aprimorar a motricidade fina, promover um estímulo da 

concentração e atenção. Descrição: A atividade consiste na confecção de 

bandeirinhas juninas, um trabalho manual minucioso que exige muita 

atenção e habilidades manuais, principalmente a motricidade fina. Uma 

música de fundo com tema junino para servir de trilha sonora para a 

atividade foi sugerida. 

RESPOSTA: Pendente. 

24/07 Envio de tabela com registro de envio e realização das atividades no período 
de 23/03 a 17/07 e testes e criação de usuários para a plataforma Class Room, 
afim de aprimorar o contato com as famílias no período de quarentena.  

31/07 Acompanhamento das respostas das tabelas com registro de envio e 

realização das atividades no período de 23/03 a 17/07 e testes e criação de 

usuários para a plataforma Class Room, afim de aprimorar o contato com as 

famílias no período de quarentena. 

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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Relatório Mensal 
Usuário: Daniel Niclevisk de Oliveira Gonçalves  
Data de nascimento: 25/01/2006  
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 
 

Data  

03/07 Cancelamento dos atendimentos por conta do aumento dos casos de 
COVID, realizada divisão de profissionais para realização das atividades para 
casa.  

10/07 Atividade para casa - Escolhendo a trilha sonora. - Objetivos: Trabalhar a 

autonomia e habilidades auditivas. Descrição: Escolher uma música 

definitiva para ser a trilha sonora da história que está sendo construída. 

Enviar o link da música por whatsapp ou escrever o nome e canal do vídeo 

referente à música. Na próxima semana utilizaremos essa música para 

aplicar no teclado.   

RESPOSTA: Pendente. 

17/07 SEGUE CONDUTA TERAPEUTICA - Atividade para casa - Escolhendo a trilha 

sonora. - Objetivos: Trabalhar a autonomia e habilidades auditivas. 

Descrição: Escolher uma música definitiva para ser a trilha sonora da 

história que está sendo construída. Enviar o link da música por whatsapp ou 

escrever o nome e canal do vídeo referente à música. Na próxima semana 

utilizaremos essa música para aplicar no teclado.   

RESPOSTA: Pendente. 

24/07 Envio de tabela com registro de envio e realização das atividades no período 
de 23/03 a 17/07 e testes e criação de usuários para a plataforma Class Room, 
afim de aprimorar o contato com as famílias no período de quarentena.  

31/07 Acompanhamento das respostas das tabelas com registro de envio e 

realização das atividades no período de 23/03 a 17/07 e testes e criação de 

usuários para a plataforma Class Room, afim de aprimorar o contato com as 

famílias no período de quarentena. 

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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Relatório Mensal 
 

Usuário: Lucas Norberto Campos 
Data Nascimento: 04/09/1998 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

03/07 Cancelamento dos atendimentos por conta do aumento dos casos de 
COVID, realizada divisão de profissionais para realização das atividades para 
casa.  

10/07 Atividade para casa - Era uma vez... Objetivo: Desenvolver narrativa; 
Trabalhar habilidades e memória sonora; Trabalhar habilidades de 
movimento; Material: Por meio de WhatsApp, a família do usuário vai 
receber imagens de personagens e áudios representando onomatopeias de 
ambientes, animais, transportes e demais situações do dia a dia. Atividade:  
Consiste em trabalhar a criatividade do Lucas, para alcançar os objetivos 
supracitados. O mesmo deve criar uma história utilizando os sons e 
personagens que recebeu. Nessa tarefa não há regras, podendo ser 
realizada e criada da forma que o usuário desejar, desde que, utilize todos 
os elementos. A atividade deve ser gravada por vídeo, para ser utilizada 
posteriormente na criação de novos objetivos e estímulos 
RESPOSTA: Pendente. 
 

17/07 SEGUE CONDUTA TERAPEUTICA - Atividade para casa - Era uma vez... Objetivo: 

Desenvolver narrativa; Trabalhar habilidades e memória sonora; Trabalhar habilidades de 

movimento; Material: Por meio de WhatsApp, a família do usuário vai receber imagens de 

personagens e áudios representando onomatopeias de ambientes, animais, transportes e 

demais situações do dia a dia. Atividade:  Consiste em trabalhar a criatividade do Lucas, para 

alcançar os objetivos supracitados. O mesmo deve criar uma história utilizando os sons e 

personagens que recebeu. Nessa tarefa não há regras, podendo ser realizada e criada da 

forma que o usuário desejar, desde que, utilize todos os elementos. A atividade deve ser 

gravada por vídeo, para ser utilizada posteriormente na criação de novos objetivos e 

estímulos. 

24/07 Envio de tabela com registro de envio e realização das atividades no período 
de 23/03 a 17/07 e testes e criação de usuários para a plataforma Class Room, 
afim de aprimorar o contato com as famílias no período de quarentena.  

31/07 Acompanhamento das respostas das tabelas com registro de envio e 

realização das atividades no período de 23/03 a 17/07 e testes e criação de 

usuários para a plataforma Class Room, afim de aprimorar o contato com as 

famílias no período de quarentena. 

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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Relatório Mensal 
 

Usuário: Lino Carlos Franzoi Junior 
Profissional: Profº de Música Iago Bruno Gonçalves 

Data  

03/07 Cancelamento dos atendimentos por conta do aumento dos casos de 
COVID, realizada divisão de profissionais para realização das atividades para 
casa.  

10/07 Ouvindo música de forma funcional e autônoma. - Objetivos: Aprimorar a 

funcionalidade no uso do celular, estimular a autonomia, trabalhar 

habilidades auditivas. - Descrição: A proposta da atividade é estimular o uso 

do celular, expandindo sua funcionalidade para os momentos de apreciação 

musical, construindo uma playlist de músicas que Júnior goste e 

demonstrando como acessá-la. Espera-se que inicialmente sejam 

necessários comandos para que o Júnior realize a audição musical, mas que 

com o tempo ele decida os momentos em que irá realiza-la. Abaixo seguem 

algumas músicas que podem fazer parte da playlist, e fica como sugestão 

que o mediador da atividade seja o Walter.  Inicialmente o mediador apenas 

irá mostrar que criou uma playlist, sem solicitar que Júnior utilize o celular. 

O membro da família deve mostrar como se troca a música, o botão de play 

ou pause.  Observação: as músicas abaixo são apenas sugestões. Essa 

atividade deve ser realizada ao menos uma vez por dia.  

RESPOSTA: Pendente. 

17/07 SEGUE CONDUTA TERAPEUTICA - Ouvindo música de forma funcional e 

autônoma. - Objetivos: Aprimorar a funcionalidade no uso do celular, 

estimular a autonomia, trabalhar habilidades auditivas. - Descrição: A 

proposta da atividade é estimular o uso do celular, expandindo sua 

funcionalidade para os momentos de apreciação musical, construindo uma 

playlist de músicas que Júnior goste e demonstrando como acessá-la.  

RESPOSTA: Pendente. 

24/07 Envio de tabela com registro de envio e realização das atividades no período 
de 23/03 a 17/07 e testes e criação de usuários para a plataforma Class Room, 
afim de aprimorar o contato com as famílias no período de quarentena.  

31/07 Acompanhamento das respostas das tabelas com registro de envio e 

realização das atividades no período de 23/03 a 17/07 e testes e criação de 

usuários para a plataforma Class Room, afim de aprimorar o contato com as 

famílias no período de quarentena. 

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.  
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• 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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Relatório Mensal - Julho 2020 

Usuário: Davi Costa Rocha  

Data Nascimento: 26/03/2015 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

06/jul 

Enviada atividade para casa: Jogo da memória com objetivo de desenvolver a 

interação. Esta atividade contribui para o desenvolvimento cognitivo de atenção, 

percepção e memória. A proposta desta atividade é escolher um ambiente da casa 

(quarto, sala ou cozinha), selecionar 10 objetos que queira para participar da 

brincadeira, deixar no lugar onde se encontra, e então terá que observar o ambiente 

por 1 minuto, e em seguida quem comanda a brincadeira retira o objeto do lugar 

(esconder ou trocar de lugar) e a outra pessoa deve identificar qual o objeto não 

está mais no mesmo lugar. Em seguida inverter os papeis para todos participarem. 

RESPOSTA: Família retornou atividade. 

13/jul 

Mantida conduta terapêutica por falta de retorno da atividade anterior. Jogo da 

memória com objetivo de desenvolver a interação. Esta atividade contribui para o 

desenvolvimento cognitivo de atenção, percepção e memória. A proposta desta 

atividade é escolher um ambiente da casa (quarto, sala ou cozinha), selecionar 10 

objetos que queira para participar da brincadeira, deixar no lugar onde se encontra, 

e então terá que observar o ambiente por 1 minuto, e em seguida quem comanda a 

brincadeira retira o objeto do lugar (esconder ou trocar de lugar) e a outra pessoa 

deve identificar qual o objeto não está mais no mesmo lugar. Em seguida inverter os 

papeis para todos participarem.  

RESPOSTA: Família retornou atividade. 

20/07/2020 a 

31/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recebimento das atividades que são encaminhadas para 

serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 

atividades enviadas e as respostas das famílias.  Ainda nesse período a equipe 

elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas 

para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é 

para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 

organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi 

realizado. 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. 

347 / 702



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

 

 

 

 

____________________________________ 
Tamyres Mees Espindola 

Psicóloga AMA Litoral-SC 
 

 

Relatório Mensal - Julho 2020 

Usuário: Amanda Macena de Lima 

Data Nascimento: 02/03/1999 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

06/jul 

Enviada atividade para casa: "Como me sinto", com objetivo de autoconhecimento,  

explorar sentimentos e emoções. A proposta desta atividade é utilizar de palavras, 

frases, desenhos ou recortes e preencher os quadros abaixo com as ações, 

sentimentos e emoções correspondentes. (Qual a expressão e o que me deixa feliz, 

triste, com raiva e com medo?).  

RESPOSTA: Pendente. 

10/jul 

Agendado atendimento online para data de hoje, usuária não retornou, considerado 

falta. 

13/jul 

Mantida conduta terapêutica por falta de retorno da atividade anterior. Como me 

sinto, com objetivo de autoconhecimento, explorar sentimentos e emoções. A 

proposta desta atividade é utilizar de palavras, frases, desenhos ou recortes e 

preencher os quadros abaixo com as ações, sentimentos e emoções 

correspondentes. (Qual a expressão e o que me deixa feliz, triste, com raiva e com 

medo?). Agendado atendimento online para data de hoje, usuária não retornou, 

considerado falta.  

RESPOSTA: Pendente. 

20/07/2020 a 

31/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recebimento das atividades que são encaminhadas para 

serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 

atividades enviadas e as respostas das famílias.  Ainda nesse período a equipe 

elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas 

para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é 

para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 

organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi 

realizado. 

Objetivo Em processo de avaliação e vínculo terapêutico 

 

 

  

348 / 702



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

 

 

 

 

____________________________________ 
Tamyres Mees Espindola 

Psicóloga AMA Litoral-SC 
 

Relatório Mensal - Julho 2020 

Usuário: Paulo Alfredo Watanuki Vasconcellos 

Data Nascimento: 24/01/2009 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 
Data   

06/jul 

Enviada atividade para casa: Jogo da memória com objetivo de desenvolver a 

interação. Esta atividade contribui para o desenvolvimento cognitivo de atenção, 

percepção e memória. A proposta desta atividade é escolher um ambiente da casa 

(quarto, sala ou cozinha), selecione 10 objetos que queira para participar da 

brincadeira, deixe no lugar onde se encontra, e então terá que observar o ambiente 

por 1 minuto, e em seguida quem comanda a brincadeira retira o objeto do lugar 

(esconder ou trocar de lugar) e a outra pessoa deve identificar qual o objeto não 

está mais no mesmo lugar. Em seguida inverter os papeis para todos participarem. 

RESPOSTA: Família retornou atividade proposta. 

13/jul 

Enviada atividade 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. A proposta 

desta atividade precisará de papéis com o nome das emoções, ou cartões com 

desenhos ou fotografias de expressões faciais (Ex. estou orgulhoso, triste, feliz, 

surpreso, preocupado, etc.). Em seguida o Paulo Alfredo deve adivinhar qual 

expressão corresponde as perguntas relacionadas a expressão selecionada, por 

exemplo: “eu me sentiria assim se perdesse um jogo de futebol?”, “eu teria lágrimas 
se me sentisse assim?”, ou “eu me sentia assim quando fiz aniversário?”. Pedro 
Henrique deve identificar a expressão correspondente ao contexto da história e na 

sequência, assim que ele adivinhar a expressão, a pessoa que está comandando a 

brincadeira deve mostrar o nome, cartão ou desenho da expressão correspondente. 

Não pode incluir o nome das emoções nas perguntas e os demais jogadores só 

podem responder com sim ou não até que consiga adivinhar. 

RESPOSTA: Família retornou atividade proposta. 

20/07/2020 a 

31/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recebimento das atividades que são encaminhadas para 

serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 

atividades enviadas e as respostas das famílias.  Ainda nesse período a equipe 

elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas 

para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é 

para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 

organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi 

realizado. 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. 
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Relatório Mensal - Julho 2020 

Usuário: Samuel Silva de Souza 

Data Nascimento: 10/07/2007 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

06/jul Terapeuta responsável fez orientação sobre as atividades anteriores.  

13/jul 

Atividade enviada para casa: Teca, Teca com objetivo de estimular a consciência de 

esquema corporal, aprimorar o planejamento motor, trabalhar habilidades auditivas 

e rítmicas e aprimorar interação e atenção compartilhada. A proposta da atividade é 

semelhante a amarelinha, utiliza uma marcação em quadrados no chão e realiza 

movimentos rítmico-musicais com o corpo.  

RESPOSTA: Pendente. 

20/07/2020 a 

31/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recebimento das atividades que são encaminhadas para 

serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 

atividades enviadas e as respostas das famílias.  Ainda nesse período a equipe 

elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas 

para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é 

para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 

organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi 

realizado. 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. 
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Relatório Mensal - Julho 2020 

Usuário: Pedro Henrique Borges do Amaral 

Data Nascimento: 15/01/2012 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

06/jul 

Enviada atividade 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. A proposta 

desta atividade precisará de papéis com o nome das emoções, ou cartões com 

desenhos ou fotografias de expressões faciais (Ex. estou orgulhoso, triste, feliz, 

surpreso, preocupado, etc.). Em seguida o Pedro Henrique deve adivinhar qual 

expressão corresponde as perguntas relacionadas a expressão selecionada, por 

exemplo: “eu me sentiria assim se perdesse um jogo de futebol?”, “eu teria lágrimas 
se me sentisse assim?”, ou “eu me sentia assim quando fiz aniversário?”. Pedro 
Henrique deve identificar a expressão correspondente ao contexto da história e na 

sequência, assim que ele adivinhar a expressão, a pessoa que está comandando a 

brincadeira deve mostrar o nome, cartão ou desenho da expressão correspondente. 

Não pode incluir o nome das emoções nas perguntas e os demais jogadores só 

podem responder com sim ou não até que consiga adivinhar.  

RESPOSTA: Família retornou atividade proposta. 

13/jul 

Enviada atividade para casa: "Como me sinto", com objetivo de autoconhecimento,  

explorar sentimentos e emoções. A proposta desta atividade é utilizar de palavras, 

frases, desenhos ou recortes e preencher os quadros abaixo com as ações, 

sentimentos e emoções correspondentes. (Qual a expressão e o que me deixa feliz, 

triste, com raiva e com medo?).  

RESPOSTA: Pendente. 

20/07/2020 a 

31/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recebimento das atividades que são encaminhadas para 

serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 

atividades enviadas e as respostas das famílias.  Ainda nesse período a equipe 

elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas 

para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é 

para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 

organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi 

realizado. 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. 
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Relatório Mensal - Julho 2020 

Usuário: Thayná Gabrielly Lemes Correa 

Data Nascimento: 23/11/2003 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

07/07/2020 

Atividade enviada para casa: Livro da vida, com objetivo de desenvolver a interação, 
expressão de sentimentos e o autoconhecimento. Esta atividade contribui para o 
desenvolvimento afetivo, social e cognitivo. A proposta desta atividade é reunir a 
família e recordar momentos juntos com lembranças e registro de fotos, recortes de 
revistas e/ou desenhos, desde o nascimento da Thayná, até a fase atual. Lembranças 
de quando era bebê, da família, do animal de estimação, de onde mora, dos 
momentos de lazer, dos lugares que gosta de frequentar, das comidas que gosta, 
etc.  
RESPOSTA: Pendente. 

14/07/2020 

Mantida conduta terapêutica por falta de retorno da atividade anterior, com 
objetivo de desenvolver a interação, expressão de sentimentos e o 
autoconhecimento. Esta atividade contribui para o desenvolvimento afetivo, social e 
cognitivo. A proposta desta atividade é reunir a família e recordar momentos juntos 
com lembranças e registro de fotos, recortes de revistas e/ou desenhos, desde o 
nascimento da Thayná, até a fase atual. Lembranças de quando era bebê, da família, 
do animal de estimação, de onde mora, dos momentos de lazer, dos lugares que 
gosta de frequentar, das comidas que gosta, etc.   
RESPOSTA: Família retornou atividade proposta. 

21/07/2020 a 
31/07/2020 

Dado sequência ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 
recebimento das atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. 
O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias.  Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de 
março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. 
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Relatório Mensal - Julho 2020 

Usuário: Kalel Antunes Ferreira 

Data Nascimento: 27/05/2008 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 
Data   

07/07/2020 

Enviada atividade para casa: Jogo da memória com objetivo de desenvolver a 
interação. Esta atividade contribui para o desenvolvimento cognitivo de atenção, 
percepção e memória. A proposta desta atividade é escolher um ambiente da casa 
(quarto, sala ou cozinha), selecione 10 objetos que queira para participar da 
brincadeira, deixe no lugar onde se encontra, e então terá que observar o ambiente 
por 1 minuto, e em seguida quem comanda a brincadeira retira o objeto do lugar 
(esconder ou trocar de lugar) e a outra pessoa deve identificar qual o objeto não 
está mais no mesmo lugar. Em seguida inverter os papeis para todos participarem. 
RESPOSTA: Família retornou atividade proposta. 

14/07/2020 

Enviada atividade 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. A proposta 
desta atividade precisará de papéis com o nome das emoções, ou cartões com 
desenhos ou fotografias de expressões faciais (Ex. estou orgulhoso, triste, feliz, 
surpreso, preocupado, etc.). Em seguida o Kalel deve adivinhar qual expressão 
corresponde as perguntas relacionadas a expressão selecionada, por exemplo: “eu 
me sentiria assim se perdesse um jogo de futebol?”, “eu teria lágrimas se me 
sentisse assim?”, ou “eu me sentia assim quando fiz aniversário?”. Kalel deve 
identificar a expressão correspondente ao contexto da história e na sequência, 
assim que ele adivinhar a expressão, a pessoa que está comandando a brincadeira 
deve mostrar o nome, cartão ou desenho da expressão correspondente. Não pode 
incluir o nome das emoções nas perguntas e os demais jogadores só podem 
responder com sim ou não até que consiga adivinhar.  
RESPOSTA: Família retornou atividade proposta. 

21/07/2020 a 
31/07/2020 

Dado sequência ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 
recebimento das atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. 
O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias.  Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de 
março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. 
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Relatório Mensal - Julho 2020 

Usuário: Gabriela Kreisch  

Data Nascimento: 28/03/1998 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

07/07/2020 

Atividade enviada para casa: Vídeo de independência com objetivo de conhecer e 
avaliar o nível de independência. A prosta é 1- Em um vídeo a família deve mostrar o 
que a Gabriela realiza sozinha em relação a higiene, alimentação e demais ações do 
dia a dia. 2 – Se possível sugere-se que a família faça um breve relato relacionado ao 
que gostariam que a Gabriela conseguisse realizar sozinha.  
REPOSTA: Família retornou atividade proposta. 

14/07/2020 

Atividade enviada para casa: Pintura livre, com objetivo de incentivar autonomia e 
independência. A proposta desta atividade é proporcionar um momento de lazer, 
associado ao interesse musical da Gabriela. Em um ambiente adequado, sem 
estímulos externos (como barulhos, TV ligada, etc), utilizar os materiais que tenham 
em casa como papel, lápis de cor, canetinha, guache, etc para que a Gabriela faça 
um desenho ou uma pintura livre, utilizando os materiais e as cores que desejar. 
RESPOSTA: Família retornou atividade proposta. 

21/07/2020 a 
31/07/2020 

Dado sequência ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 
recebimento das atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. 
O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias.  Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de 
março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. 
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Relatório Mensal - Julho 2020 

Usuário: Jean Carvalho de Camargo 

Data Nascimento: 05/08/2009 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

07/07/2020 

Enviada atividade para casa: Jogo da memória com objetivo de desenvolver a 
interação. Esta atividade contribui para o desenvolvimento cognitivo de atenção, 
percepção e memória. A proposta desta atividade é escolher um ambiente da casa 
(quarto, sala ou cozinha), selecione 10 objetos que queira para participar da 
brincadeira, deixe no lugar onde se encontra, e então terá que observar o ambiente 
por 1 minuto, e em seguida quem comanda a brincadeira retira o objeto do lugar 
(esconder ou trocar de lugar) e a outra pessoa deve identificar qual o objeto não 
está mais no mesmo lugar. Em seguida inverter os papeis para todos participarem. 
Família retornou atividade proposta.  
RESPOSTA: Família retornou atividade proposta. 

14/07/2020 

Enviada atividade para casa: "Como me sinto", com objetivo de autoconhecimento,  
explorar sentimentos e emoções. A proposta desta atividade é utilizar de palavras, 
frases, desenhos ou recortes e preencher os quadros abaixo com as ações, 
sentimentos e emoções correspondentes. (Qual a expressão e o que me deixa feliz, 
triste, com raiva e com medo?).  
RESPOSTA: Família retornou atividade proposta. 

21/07/2020 a 
31/07/2020 

Dado sequência ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 
recebimento das atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. 
O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias.  Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de 
março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. 
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Relatório Mensal - Julho 2020 

Usuário: Eduardo Valgas da Silva 

Data Nascimento: 21/01/2007 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

07/07/2020 

Terapêuta responsável enviou atividades específicas da fonoaudiologia e da 
pedagogia, com objetivo de  adequar órgãos fonoarticulatórios e aumentar tônus 
muscular facial.  A família recebeu em casa um “folheto” com descrições para 
realizar exercícios específicos para aumentar tônus muscular dos lábios.  
RESPOSTA: Pendente. 

14/07/2020 

Mantida conduta terapêutica por falta de retorno da atividade anterior com objetivo 
de  adequar órgãos fonoarticulatórios e aumentar tônus muscular facial. A família 
recebeu em casa um “folheto” com descrições para realizar exercícios específicos 
para aumentar tônus muscular dos lábios.   
RESPOSTA: Pendente. 

21/07/2020 a 
31/07/2020 

Dado sequência ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 
recebimento das atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. 
O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias.  Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de 
março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. 
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Relatório Mensal - Julho 2020 

Usuária: Amanda Serpa Chernicoski 

Data Nascimento: 28/05/1988 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

07/07/2020 

Realizado atendimento online abordado questões do contexto familiar, rotinas, e 
proposta atividade do Livro da vida, com objetivo de desenvolver a interação, 
expressão de sentimentos e o autoconhecimento. Esta atividade contribui para o 
desenvolvimento afetivo, social e cognitivo. 
RESPOSTA: Usuária retornou atividade proposta. 

14/07/2020 

Realizado atendimento online, com foco na atividade proposta do antendimento 
anterior. Conversado sobre família, vivências e interesses da usuárias.  
RESPOSTA: Usuária retornou atividade proposta. 

21/07/2020 a 
31/07/2020 

Dado sequência ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 
recebimento das atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. 
O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias.  Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de 
março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

28/07/2020 
Realizado atendimento online para apoio emocional, com foco nas habilidades 
sociais. 

Objetivo Em avaliação e processo de vínculo terapêutico. 
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Relatório Mensal - Julho 2020 

Usuário: Gabriel Zanchieta Borges 

Data Nascimento: 11/12/2008 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

09/07/2020 

Enviada atividade para casa: Receita simples, com objetivo de estimular a autonomia 
e independência para executar tarefas além de proporcionar os cinco sentidos do 
corpo humano, e desenvolver atividades culinárias para vida adulta. A proposta 
desta atividade é deixar que o Gabriel auxilie em todo processo seguindo a sugestão 
enviada, separando os ingredientes a mistura e a preparação do alimento.  
RESPOSTA: Família retornou atividade proposta. 

16/07/2020 

Enviada atividade para casa: Sudoku, com objetivo de desenvolver o planejamento, 
coordenação viso-motora, atenção, motricidade e  raciocínio lógico. 1º passo: pegue 
uma folha em branco e faça uma tabela com 5 linhas e 5 colunas.  
2º passo: na 1ª linha desenhe em cada quadrado uma forma geométrica, conforme 
mostra a imagem abaixo. 3º passo: peça para Gabriel ir preenchendo os demais 
quadrados, seguindo uma nova sequência, mas utilizando cada forma geométrica da 
1ª linha. Lembrando que as figuras não podem se repetir em nenhuma linha e 
nenhuma coluna.  
RESPOSTA: Família retornou atividade proposta.  

23/07/2020 a 
31/07/2020 

Dado sequência ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 
recebimento das atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. 
O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias.  Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de 
março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

Objetivo Em avaliação e processo de vínculo terapêutico. 
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Relatório Mensal - Julho 2020 

Usuário: Miguel dos Santos Alves Nogueira 

Data Nascimento: 05/02/2013 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

09/07/2020 

Enviada atividade para casa: Objetos com a letra B, com objetivo de trabalhar a 
atenção, aprendizagem, funcionalidade dos objetos. A proposta desta tividade é 
fazer o Miguel procurar pela casa objetos (mínimo 5) com a letra /B/. Mostrar a letra 
para ele. Exemplo de objetos: banana, balde, bola. Fazer ele procurar e colocar em 
cima da mesa todos os objetos, ajuda-lo somente quando necessários e dando 
pistas mas não a resposta, depois de todos os objetos sobre a mesa contar quantos 
achou, nomear e falar qual a função de cada objeto.  
RESPOSTA: Pendente. 

16/07/2020 

Mantida conduta terapêutica por falta de retorno da atividade anterior, com 
objetivo de trabalhar a atenção, aprendizagem, funcionalidade dos objetos. Objetos 
com a letra B. A proposta desta tividade é fazer o Miguel procurar pela casa objetos 
(mínimo 5) com a letra /B/. Mostrar a letra para ele. Exemplo de objetos: banana, 
balde, bola. Fazer ele procurar e colocar em cima da mesa todos os objetos, ajuda-lo 
somente quando necessários e dando pistas mas não a resposta, depois de todos os 
objetos sobre a mesa contar quantos achou, nomear e falar qual a função de cada 
objeto.  
RESPOSTA: Pendente. 

23/07/2020 a 
31/07/2020 

Dado sequência ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 
recebimento das atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. 
O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias.  Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de 
março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

Objetivo Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. 
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Relatório Mensal - Julho 2020 

Usuário: Lauro Marcos Pipper Junior 

Data Nascimento: 06/11/2009 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

09/07/2020 

Atividade enviada para casa: Jogo aberto-competitivo com objetivo de desenvolver a 
interação e explorar comportamentos. A proposta desta atividade é o pai ou a mãe 
(quem estiver com o Álvaro), escolher uma brincadeira de competição que goste e 
brincarem juntos.  
RESPOSTA: Pendente. 

16/07/2020 

Mantida conduta terapêutica por falta de retorno da atividade anterior, com 
objetivo de desenvolver a interação e explorar comportamentos. Joga aberto-
competitivo. A proposta desta atividade é o pai ou a mãe (quem estiver com o 
Álvaro), escolher uma brincadeira de competição que goste e brincarem juntos. 
RESPOSTA: Pendente. 

23/07/2020 a 
31/07/2020 

Dado sequência ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 
recebimento das atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. 
O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias.  Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de 
março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

Objetivo Em avaliação e processo de vínculo terapêutico. 
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Relatório Mensal - Julho 2020 

Usuário: Álvaro Felipe de Paula Silva 

Data Nascimento: 21/08/2014 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

09/07/2020 

Enviada atividade para casa: Vídeo do brincar, com objetivo de incentivar ao hábito 
da brincadeira em família e propiciar momentos lúdicos e divertidos. A proposta é 
registrar as brincadeiras que o Álvaro realiza por vídeo.  
RESPOSTA: Pendente. 

16/07/2020 

Mantida conduta terapêutica Vídeo do brincar, por falta de retorno da atividade 
anterior, com objetivo de incentivar o hábito da brincadeira em família e propiciar 
momentos lúdicos e divertidos. A proposta é registrar as brincadeiras que o Álvaro 
realizado por vídeo.  
RESPOSTA: Pendente. 

23/07/2020 a 
31/07/2020 

Dado sequência ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 
recebimento das atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. 
O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias.  Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de 
março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

Objetivo Em avaliação e processo de vínculo terapêutico. 
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Relatório Mensal - Julho 2020 

Usuário: Gabriel Fernandes Prim 

Data Nascimento: 08/05/2016 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

09/07/2020 

Enviada atividade para casa: Circuito de atividade com obstáculo, com objetivo de 
desenvolver a criatividade, interação, participação, estimulação corporal e cognitiva. 
A proposta desta atividade é em um local apropriado da casa (seja no quintal, ou em 
algum lugar com maior espaço), providencie obstáculos para suas atividades (pular, 
passar ao redor, passar por baixo, passar por cima, gatinhar, se equilibrar), tenha um 
ponto de partida e de chegada e crie seus próprios exercícios. Uma sugestão é todos 
participarem, cronometrando o tempo e ao final ter um vencedor e comemorarem a 
vitória, exercitando o corpo e a mente.  
RESPOSTA: Pendente. 

16/07/2020 

Mantida conduta terapêutica do circuito de atividade, por falta de retorno da 
atividade anterior, com objetivo de desenvolver a criatividade, interação, 
participação, estimulação corporal e cognitiva. A proposta desta atividade é em um 
local apropriado da casa (seja no quintal, ou em algum lugar com maior espaço), 
providencie obstáculos para suas atividades (pular, passar ao redor, passar por 
baixo, passar por cima, gatinhar, se equilibrar), tenha um ponto de partida e de 
chegada e crie seus próprios exercícios. Uma sugestão é todos participarem, 
cronometrando o tempo e ao final ter um vencedor e comemorarem a vitória, 
exercitando o corpo e a mente.  
RESPOSTA: Pendente. 

23/07/2020 a 
31/07/2020 

Dado sequência ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 
recebimento das atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. 
O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias.  Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de 
março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

Objetivo Em avaliação e processo de vínculo terapêutico. 
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Relatório Mensal - Julho 2020 

Usuário: Guilherme Cavalheiro Santos 

Data Nascimento: 10/04/2009 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

09/07/2020 

Enviada atividade para casa: "Como me sinto", com objetivo de autoconhecimento,  
explorar sentimentos e emoções. A proposta desta atividade é utilizar de palavras, 
frases, desenhos ou recortes e preencher os quadros abaixo com as ações, 
sentimentos e emoções correspondentes. (Qual a expressão e o que me deixa feliz, 
triste, com raiva e com medo?).  
RESPOSTA: Família retornou atividade proposta. 

16/07/2020 

Enviada atividade para casa: Jogo da memória com objetivo de desenvolver a 
interação. Esta atividade contribui para o desenvolvimento cognitivo de atenção, 
percepção e memória. A proposta desta atividade é escolher um ambiente da casa 
(quarto, sala ou cozinha), selecione 10 objetos que queira para participar da 
brincadeira, deixe no lugar onde se encontra, e então terá que observar o ambiente 
por 1 minuto, e em seguida quem comanda a brincadeira retira o objeto do lugar 
(esconde ou troca de lugar) e o Guilherme deve identificar qual o objeto não está 
mais no mesmo lugar. Em seguida inverter os papeis para todos participarem. 
RESPOSTA: Família retornou atividade proposta. 

23/07/2020 a 
31/07/2020 

Dado sequência ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 
recebimento das atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. 
O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias.  Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de 
março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

Objetivo Em avaliação e processo de vínculo terapêutico. 
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Usuário: Gabriel Schallenberger de Souza  

Data Nascimento: 29/12/1999 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

09/07/2020 
Realizado atendimento online: lidando com as frustrações, sentimentos e emoções. 
RESPOSTA: Usuário retornou a atividade proposta. 

16/07/2020 

Realizado atendimento online: abordado questões de habilidades sociais, 
compreensão do outro e lidar com as frustrações. 
RESPOSTA: Usuário retornou a atividade proposta. 

23/07/2020 a 
31/07/2020 

Dado sequência ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 
recebimento das atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. 
O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias.  Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de 
março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

Objetivo Em avaliação e processo de vínculo terapêutico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

364 / 702



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

 

 

 

 

____________________________________ 
Tamyres Mees Espindola 

Psicóloga AMA Litoral-SC 
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Usuário: Vinicius Rodrigues Motta 

Data Nascimento: 27/08/2004 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

10/07/2020 

Atividade enviada para casa: Continue a história, com objetivo de estimular a 
criatividade, imaginação, auxiliando no desenvolvimento cognitivo. A proposta desta 
atividade é para o Vinicius dar sequência ao texto, completando a história proposta 
usando a imaginação e a criatividade. 
RESPOSTA:  Família retornou atividade proposta. 

17/07/2020 

Atividade enviada para casa: Reconhecimento de objetos, com objetivo de 
reconhecer os objetos usados em seu dia a dia bem como a função dos mesmos. A 
primeira etapa da atividade é: pegar os objetos separados, ir colocando dentro do 
saco e pedir a Vinicius prestar atenção e ir nomeando os objetos conforme vai 
colocando dentro do saco. (exemplo: olha Vinicius estou colocando aqui dentro o 
creme dental, peça que ele repita o nome do objeto), faça isso com todos os objetos 
que forem sendo colocados dentro do saco. A segunda etapa: entregue a Vinicius o 
saco contendo os objetos e diga a ele que tente descobrir que objeto é apenas 
tocando/sentindo, sem ver/espiar. A terceira etapa: conforme ele for tirando os 
objetos do saco e ir adivinhando o que é, peça que ele diga em que cômodo da casa 
esses objetos são guardados: quarto, sala, banheiro ou cozinha. Peça para Vinicius 
também dizer qual a função do objeto.  
RESPOSTA: Família retornou atividade proposta. 

24/07/2020 a 
31/07/2020 

Dado sequência ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 
recebimento das atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. 
O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias.  Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de 
março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

Objetivo Em avaliação e processo de vínculo terapêutico. 
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Tamyres Mees Espindola 

Psicóloga AMA Litoral-SC 
 

 

Relatório Mensal - Julho 2020 

Usuário: Igor dos Santos Migliorini 

Data Nascimento: 09/06/2003 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

10/07/2020 

Enviada atividade para casa: "Como me sinto", com objetivo de autoconhecimento,  
explorar sentimentos e emoções. A proposta desta atividade é utilizar de palavras, 
frases, desenhos ou recortes e preencher os quadros abaixo com as ações, 
sentimentos e emoções correspondentes. (Qual a expressão e o que me deixa feliz, 
triste, com raiva e com medo?).  
RESPOSTA: Pendente. 

17/07/2020 

Mantida conduta terapêutica por falta de retorno da atividade anterior. Como me 
sinto, com objetivo de autoconhecimento,  explorar sentimentos e emoções. A 
proposta desta atividade é utilizar de palavras, frases, desenhos ou recortes e 
preencher os quadros abaixo com as ações, sentimentos e emoções 
correspondentes. (Qual a expressão e o que me deixa feliz, triste, com raiva e com 
medo?).  
RESPOSTA: Pendente. 

24/07/2020 a 
31/07/2020 

Dado sequência ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 
recebimento das atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. 
O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias.  Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de 
março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

Objetivo Em avaliação e processo de vínculo terapêutico. 
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Tamyres Mees Espindola 

Psicóloga AMA Litoral-SC 
 

Relatório Mensal - Julho 2020 

Usuário: Lucas Norberto Campos 

Data Nascimento: 04/09/1998 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 
Data   

10/07/2020 

Enviada atividade para casa: Reconhecimento dos objetos, com objetivo de 
reconhecer os objetos usados em seu dia a dia bem como a função dos mesmos.  A 
primeira etapa da atividade é: pegar os objetos separados, ir colocando dentro do 
saco e pedir a Lucas prestar atenção e ir nomeando os objetos conforme vai 
colocando dentro do saco. (exemplo: olha Lucas estou colocando aqui dentro o 
creme dental, peça que ele repita o nome do objeto), faça isso com todos os objetos 
que forem sendo colocados dentro do saco. A segunda etapa: entregue a Lucas o 
saco contendo os objetos e diga a ele que tente descobrir que objeto é apenas 
tocando/sentindo, sem ver/espiar. A terceira etapa: conforme ele for tirando os 
objetos do saco e ir adivinhando o que é, peça que ele diga em que cômodo da casa 
esses objetos são guardados: quarto, sala, banheiro ou cozinha. Peça para Lucas 
também dizer qual a função do objeto.  
RESPOSTA: Pendente. 

17/07/2020 

Mantida conduta terapêutica por falta de retorno da atividade anterior. 
Reconhecimento dos objetos, com objetivo de reconhecer os objetos usados em seu 
dia a dia bem como a função dos mesmos. A primeira etapa da atividade é: pegar os 
objetos separados, ir colocando dentro do saco e pedir a Lucas prestar atenção e ir 
nomeando os objetos conforme vai colocando dentro do saco. (exemplo: olha 
Vinicius estou colocando aqui dentro o creme dental, peça que ele repita o nome do 
objeto), faça isso com todos os objetos que forem sendo colocados dentro do saco. 
A segunda etapa: entregue a Lucas o saco contendo os objetos e diga a ele que tente 
descobrir que objeto é apenas tocando/sentindo, sem ver/espiar. A terceira etapa: 
conforme ele for tirando os objetos do saco e ir adivinhando o que é, peça que ele 
diga em que cômodo da casa esses objetos são guardados: quarto, sala, banheiro ou 
cozinha. Peça para Lucas também dizer qual a função do objeto.  
RESPOSTA: Família retornou atividade proposta. 

24/07/2020 a 
31/07/2020 

Dado sequência ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 
recebimento das atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. 
O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias.  Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de 
março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

Objetivo Em avaliação e processo de vínculo terapêutico. 
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Tamyres Mees Espindola 

Psicóloga AMA Litoral-SC 
 

 

Relatório Mensal - Julho 2020 

Usuário: Daniel Niclevisk de Oliveira Gonçalves 

Data Nascimento: 25/01/2006 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

10/07/2020 

Enviada atividade para casa: "Como me sinto", com objetivo de autoconhecimento,  
explorar sentimentos e emoções. A proposta desta atividade é utilizar de palavras, 
frases, desenhos ou recortes e preencher os quadros abaixo com as ações, 
sentimentos e emoções correspondentes. (Qual a expressão e o que me deixa feliz, 
triste, com raiva e com medo?).  
RESPOSTA: Pendente. 

17/07/2020 

Mantida conduta terapêutica por falta de retorno da atividade anterior, com 
objetivo de autoconhecimento, explorar sentimentos e emoções. Como me sinto. A 
proposta desta atividade é utilizar de palavras, frases, desenhos ou recortes e 
preencher os quadros abaixo com as ações, sentimentos e emoções 
correspondentes. (Qual a expressão e o que me deixa feliz, triste, com raiva e com 
medo?).  
RESPOSTA: Pendente. 

24/07/2020 a 
31/07/2020 

Dado sequência ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 
recebimento das atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. 
O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias.  Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de 
março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

Objetivo Em avaliação e processo de vínculo terapêutico. 
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Tamyres Mees Espindola 

Psicóloga AMA Litoral-SC 
 

Relatório Mensal - Julho 2020 

Usuário: Lino Carlos Franzoi Junior 

Data Nascimento: 27/03/1990 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

10/07/2020 

Atividade enviada para casa: Alongamento, com objetivo de estimular a autonomia, 
interação entre os membros da família e a saúde. A proposta desta atividade é criar 
um momento de lazer em família associando uma atividade que estimule o 
desenvolvimento do Junior, como sugestão o alongamento. Cada membro da família 
deverá criar um alongamento de sua preferência, incentivando a iniciativa, 
criatividade e as preferências.  
RESPOSTA: Pendente. 

17/07/2020 

Mantida conduta terapêutica por falta de retorno da atividade anterior, com 
objetivo de estimular a autonomia, interação entre os membros da família e a 
saúde. Alongamento. A proposta desta atividade é criar um momento de lazer em 
família associando uma atividade que estimule o desenvolvimento do Junior, como 
sugestão o alongamento. Cada membro da família deverá criar um alongamento de 
sua preferência, incentivando a iniciativa, criatividade e as preferências.  
RESPOSTA: Pendente. 

24/07/2020 a 
31/07/2020 

Dado sequência ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 
recebimento das atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. 
O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias.  Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de 
março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

Objetivo Em avaliação e processo de vínculo terapêutico. 
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Tamyres Mees Espindola 

Psicóloga AMA Litoral-SC 
 

Relatório Mensal - Julho 2020 

Usuário: Nátaly Mayara Reicherdt 

Data Nascimento: 27/05/2002 

Profissional: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557 

Data   

10/07/2020 

Enviada atividade para casa: Planner, com objetivo do planejamento e organização 
dos estudos e das atividades diárias. A proposta desta atividade é produzir/criar ou 
baixar um planner para organizar o cronograma de atividades diária. Anexo 
encaminho um modelo de planner semanal.  
RESPOSTA: Retornado atividade proposta. 

17/07/2020 

Realizado atendimento online, abordado sobre as atividades e a experiência com o 
planner, bem como os interesses da usuária. 
RESPOSTA: Retorno da atividade proposta. 

24/07/2020 a 
31/07/2020 

Dado sequência ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 
recebimento das atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. 
O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias.  Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de 
março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

Objetivo Em avaliação e processo de vínculo terapêutico. 
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RELATÓRIO MENSAL – JULHO/2020 

Relatório Mensal 

Paciente: Davi Beuting Severo 

Data Nascimento: 3/08/2011 

Mês: Julho/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

Data  

9/07/2020 Atendimento Online foi enviado a atividade “O que tem em cada 
cômodo da casa?”. Atividade de Fonoaudiologia e Ed. Física com o  

objetivo de Estimular linguagem oral (compreensão); Atenção 
auditiva; Estimular o uso do pronome “eu” antes das frases e 
Coordenação Motora na manipulação dos objetos.  
Descrição: Davi S. deverá associar cada objeto/comida com o seu 

respectivo cômodo da casa. Ao final da folha, tem um quadro de fotos 

para ele recortar e colar nos quadrados abaixo. Durante essa atividade, 

estipular um tempo de 20 segundos para procurar os objetos que tem 

na casa. 

RESPOSTA: Pendente. 

 

16/07/2020 Segue conduta terapêutica, atividade “O que tem em cada cômodo da 
casa?”. Atividade de Fonoaudiologia e Ed. Física com o objetivo de 
Estimular linguagem oral (compreensão); Atenção auditiva; Estimular 
o uso do pronome “eu” antes das frases e Coordenação Motora na 
manipulação dos objetos.  
Descrição: Davi S. deverá associar cada objeto/comida com o seu 

respectivo cômodo da casa. Ao final da folha, tem um quadro de fotos 

para ele recortar e colar nos quadrados abaixo. Durante essa atividade, 

estipular um tempo de 20 segundos para procurar os objetos que tem 

na casa. 

RESPOSTA: Pendente. 

 

23/07/2020 Está sendo revisada as atividades enviadas durante a Quarentena no 

período de 23/03 até 17/07. Estamos em capacitação para utilizar a 

plataforma Classroom! 

30/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 

encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 

plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 

das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
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cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 

o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 

auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 

organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 

não foi realizado. 

 

 

Objetivos 
Específicos: 

• Estimular o uso do pronome “eu” antes das frases; 
• Estimular intenção comunicativa oral; 
• Aprimorar a linguagem oral; 
• Trabalhar Motricidade Orofacial (aprimorar mobilidade e 
tonicidade dos órgãos fonoarticulatórios: lábios e língua); 
• Adequar as funções orofaciais: respiração, sucção e 
mastigação; 
• Aprimorar a organização do sistema fonológico.       
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Relatório Mensal 

Paciente: Luan Henrique Sebold 

Data Nascimento: 6/08/2004 

Mês: Julho/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

Data  

10/07/2020 Atendimento Online/Remoto foi enviado a atividade “Associação 
Material x Profissão”. Atividade de Fonoaudiologia com o objetivo de 

Ampliar a narrativa oral (desenvolver diálogos narrativos mais 
complexos); Aprimorar os aspectos cognitivos e Estimular memória 
de longo prazo. 
Descrição: Luan deverá fazer a relação entre o profissional e o seu 

instrumento de trabalho dentro da coerência e da lógica. Diga que 

materiais esses profissionais precisam para trabalhar. Por exemplo: 

Costureira - agulha, linha, máquina de costura. 

RESPOSTA: Pendente. 

 

17/07/2020 Segue a conduta terapêutica: Atividade “Associação Material x 
Profissão”. Atividade de Fonoaudiologia com o objetivo de Ampliar a 
narrativa oral (desenvolver diálogos narrativos mais complexos); 
Aprimorar os aspectos cognitivos e Estimular memória de longo 
prazo. 
Descrição: Luan deverá fazer a relação entre o profissional e o seu 

instrumento de trabalho dentro da coerência e da lógica. Diga que 

materiais esses profissionais precisam para trabalhar. Por exemplo: 

Costureira - agulha, linha, máquina de costura. 

RESPOSTA: Pendente. 

 

24/07/2020 Está sendo revisada as atividades enviadas durante a Quarentena no 

período de 23/03 até 17/07. Estamos em capacitação para utilizar a 

plataforma Classroom! 

31/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 

encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 

plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 

das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 

cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 

o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 

auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 

organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
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não foi realizado. 

 

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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Relatório Mensal 

Paciente: Bernardo Rey Portnoi 

Data Nascimento: 8/03/2006 

Mês: Julho/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

Data  

07/07/2020 Atendimento Online foi enviado a atividade: “Dar um nome para”. 
Atividade de Fonoaudiologia e Psicologia com o objetivo de Aumentar 
o vocabulário; Aprimorar a organização do sistema fonológico (trocas 
na fala); Estimular memória de longo prazo e Trabalhar as memórias 
afetivas.   
Descrição: Em cada item, Bernardo deverá dar um nome que comece 

com as letras /J/, /G/ ou /CH/. Por exemplo: Nome de uma praia - 

Joaquina (Praia de Floripa). E descrever que emoção e memória cada 

item representa. Por exemplo: “Esse livro me lembrou sobre algo...” 

“Fiquei muito feliz por descobrir algo...”.  

RESPOSTA:  Atividade realizada. 

 

14/07/2020 Atendimento Online foi enviado a atividade “Sendo Youtuber por 1 
dia”. Atividade de Fonoaudiologia e Psicologia com o objetivo de 

Aumentar o vocabulário; Aprimorar a organização do sistema 
fonológico (trocas na fala); Estimular memória de longo prazo e 
Trabalhar as memórias afetivas. 
Descrição: Bernardo deverá pegar o celular, imaginar que tem uma 

conta no Youtuber e gravar um vídeo para o seu canal! Terá que 

escolher um tema de sua preferencia (séries/filmes, política, 

quarentena, estudos, família...) e relatar a sua opinião. 

RESPOSTA:  Atividade realizada. 

 
21/07/2020 Está sendo revisada as atividades enviadas durante a Quarentena no 

período de 23/03 até 17/07. Estamos em capacitação para utilizar a 

plataforma Classroom! 

28/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 

encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 

plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 

das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 

cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 

o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 

auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 

organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
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não foi realizado. 

 

Objetivos 
Específicos: 

 Aprimorar a organização do sistema fonológico; 

 Ampliar a narrativa oral (desenvolver diálogos narrativos 
mais complexos);  

 Estimular iniciativa nas interações sociais. 
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Relatório Mensal 

Paciente: Davi Alexandre Almeida 

Data Nascimento: 3/01/2009 

Mês: Julho/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

Data  

09/07/2020 Atendimento Online foi enviado a atividade: “Pensando nas 
Responsabilidades”. Atividade de Fonoaudiologia e Psicologia com o 

objetivo de Compreender melhor como se organizam em casa.  
Descrição: Façam uma lista descrevendo todas as responsabilidades 

que o Davi A. tem em casa. Comecem pelo quarto dele, cozinha, sala, 

garagem e pátio. Podem Incluir as atividades escolares e terapêuticas 

da AMA.  
RESPOSTA:  Atividade realizada. 

 

16/07/2020 Atendimento Online foi enviado a atividade: “Caixinha das 
Dificuldades”. Atividade de Fonoaudiologia e Psicologia com o objetivo 

de Trabalhar a interação, percepção de emoções e sentimentos, 
Aprimorar a narrativa oral e o diálogo e trabalhar habilidades 
cognitivas de resolução de problemas.  
Descrição: Escrever em um papel as dificuldades que cada um da 

família tem no dia a dia, como por exemplo: dificuldades de fazer 

amizade, falar em público... Estes papéis deveram ser colocados em 

uma caixa e/ou pote, cada um deverá retirar, ler e tentar descrever.  

RESPOSTA:  Atividade realizada. 

 
23/07/2020 Está sendo revisada as atividades enviadas durante a Quarentena no 

período de 23/03 até 17/07. Estamos em capacitação para utilizar a 

plataforma Classroom! 

30/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 

encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 

plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 

das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 

cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 

o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 

auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 

organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 

não foi realizado. 
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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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Relatório Mensal 

Paciente: Diogo Couvodos Casa 

Data Nascimento: 15/12/2011 

Mês: Julho/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

Data  

10/07/2020 Atendimento Online foi enviado a atividade “Pense antes de falar”. 
Atividade de Fonoaudiologia e Psicologia com o objetivo de Trabalhar a 
atenção, concentração e narrativa oral.  
Descrição: Explicar para a criança “Vamos fazer um jogo, eu vou 
apontando para as figuras e você fala o nome de cada uma que eu 

mostrar, mas quando aparecer a ESTRELA você não pode falar NADA e 

deverá aguardar a próxima”; apontar para as figuras e quando aparecer 
a estrela e a criança falar, lembre ela de que não pode falar “ESTRELA”. 
RESPOSTA:  Atividade realizada. 

 

17/07/2020 Atendimento Online foi enviado a atividade “Identificando as frases e 
figuras verbalmente”. Atividade de Fonoaudiologia e Psicologia com o 

objetivo de Trabalhar a atenção sustentada, concentração, memória e 
linguagem oral.  
Descrição: Falar o que as crianças estão fazendo e em seguida ele vai apontar 

para as imagens e repetir o que você falou sobre as crianças; Falar de duas em 

duas frases: Por exemplo: “A menina está calçando o sapato” e “O menino 
está escovando os dentes”, ir até as imagens e solicitar: Em seguida a criança 
deverá repetir a frase apontar para a figura certa”.  
RESPOSTA:  Atividade realizada. 

24/07/2020 Está sendo revisada as atividades enviadas durante a Quarentena no 

período de 23/03 até 17/07. Estamos em capacitação para utilizar a 

plataforma Classroom! 

31/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 

encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 

plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 

das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 

cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 

o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 

auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 

organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 

não foi realizado. 

Objetivos 
Específicos: 

 Estabelecer vínculo terapêutico; 
 Avaliar questões fonológicas. 
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Relatório Mensal 

Paciente: Edie Lourenço Carvalho 

Data Nascimento: 20/02/2009 

Mês: Julho/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

Data  

06/07/2020 Atendimento Online foi enviado a atividade “Contar histórias para a 
Liv”. Atividade de Psicologia e Fonoaudiologia com o objetivo de 

Estimular interação entre eles, Desenvolver a linguagem oral e 
linguagem escrita.  
Descrição: Foi enviado uma história em quadrinhos e solicitado para 

que o Edie lesse para a sua irmã.  

RESPOSTA:  Atividade realizada. 

 

13/07/2020 Atendimento Online foi enviado a atividade “Perguntas que vão dar o 
que falar”. Atividade de Fonoaudiologia com o objetivo de Ampliar a 
narrativa oral (desenvolver diálogos narrativos mais complexos) e 
Estimular intenção comunicativa oral. 
Descrição: Família deverá realizar algumas perguntas para o Edie 

responder oralmente. Deveram anotar os dias em que foi realizado e 

registar através de vídeos.  
RESPOSTA:  Atividade realizada. 

20/07/2020 Está sendo revisada as atividades enviadas durante a Quarentena no 

período de 23/03 até 17/07. Estamos em capacitação para utilizar a 

plataforma Classroom! 

27/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 

encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 

plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 

das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 

cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 

o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 

auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 

organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 

não foi realizado. 

Objetivos 
Específicos: 

 Desenvolver a linguagem oral; 
 Aumentar o vocabulário; 
 Estimular intenção comunicativa oral e permanência de 

contato ocular; 
 Aprimorar a narrativa oral; 
 Estimular o uso correto da colocação verbal.       
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Relatório Mensal 

Paciente: Emanuel Gonçalves Buzzo  

Data Nascimento: 03/02/2012 

Mês: Julho/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

Data  

07/07/2020 Atendimento Online foi enviado a atividade “Pensando nas 
Responsabilidades”. Atividade de Fonoaudiologia e Psicologia com o 

objetivo de Compreender melhor a organização/rotina da casa, 
Compreender as suas responsabilidades dentro de casa para se tornar 
um adulto comprometido com os seus deveres.  
Descrição: Façam uma lista descrevendo todas as responsabilidades 

que o Emanuel tem em casa. Comecem pelo quarto dele, cozinha, sala, 

garagem e pátio. Podem Incluir as atividades escolares e terapêuticas 

da AMA. 

RESPOSTA:  Pendente. 

14/07/2020 Segue a conduta terapêutica atividade “Pensando nas 
Responsabilidades”. Atividade de Fonoaudiologia e Psicologia com o 

objetivo de Compreender melhor a organização/rotina da casa, 
Compreender as suas responsabilidades dentro de casa para se tornar 
um adulto comprometido com os seus deveres. 
Descrição: Façam uma lista descrevendo todas as responsabilidades 

que o Emanuel tem em casa. Comecem pelo quarto dele, cozinha, sala, 

garagem e pátio. Podem Incluir as atividades escolares e terapêuticas 

da AMA. 

RESPOSTA:  Pendente. 

21/07/2020 Está sendo revisada as atividades enviadas durante a Quarentena no 

período de 23/03 até 17/07. Estamos em capacitação para utilizar a 

plataforma Classroom! 

28/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 

encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 

plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 

das famílias.  Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 

cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 

o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 

auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 

organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 

não foi realizado. 

Objetivos 
Específicos: 

 Estabelecer vínculo terapêutico; Avaliar questões 
fonológicas 

 

381 / 702



 

AMA LITORAL 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: Julho/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

Data  

06/07/2020 Atendimento Online foi enviado a atividade: “História em quadrinho 
com trilha sonora e narrativa”. Atividade de Fonoaudiologia, Psicologia 

e Ed. Musical com o objetivo de Observar aspectos da narrativa oral, 
Analisar o pensamento simbólico e projetivo e Desenvolver 
habilidades auditivas. 
Descrição: Fábio deverá produzir uma história em quadrinhos, 

preenchendo os quadros abaixo com os desenhos referentes à estória 

e gravando um vídeo relatando-a. O mesmo deverá escolher uma 

música para servir de trilha sonora da estória, observando as sensações 

envolvidas na estória e na música escolhida (escolher a música de 

acordo com a emoção da estória). 

 RESPOSTA:  Atividade realizada.  

13/07/2020 Atendimento Online foi enviado a atividade “Jogo das palavras e 
sentimentos”. Atividade de Fonoaudiologia, Psicologia e Ed. Musical 

com o objetivo de Avaliar percepção de si e do ambiente, Trabalhar 
memória e funções executivas, Trabalhar emoções e sentimentos, 
Investigar vivencias e preferencias musicas, Aprimorar narrativa oral.  
Descrição: Fábio deverá responder algumas perguntas que elaboramos 

(de preferencia através de vídeos).  

RESPOSTA:  Atividade realizada. 
20/07/2020 Está sendo revisada as atividades enviadas durante a Quarentena no 

período de 23/03 até 17/07. Estamos em capacitação para utilizar a 

plataforma Classroom! 

27/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 

encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 

plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 

das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 

cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 

o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 

auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 

organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 

não foi realizado. 

Objetivos 
Específicos: 

 Estabelecer vínculo com o paciente; 
 Avaliar questões fonológicas 
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Relatório Mensal 

Paciente: Felipe Gabriel da Silva  

Data Nascimento: 02/10/2010 

Mês: Julho/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

Data  

10/07/2020 Atendimento Online foi enviado a atividade “Jogar a bola”. Atividade 

de Fonoaudiologia, Psicologia e Fisioterapia com o objetivo de 

Estimular a interação social, Auxiliar na integração da percepção 
visual com a resposta motora, Estimular a intenção comunicativa oral, 
aumentar vocabulário, Estimular percepção, pensamento como 
também atenção e concentração.  
Descrição: Jogar a bola um para o outro e fazer uma pergunta um para 

o outro enquanto jogam.  

RESPOSTA:  Pendente. 

17/07/2020 Segue a conduta terapêutica: Atividade “Jogar a bola”. Atividade de 

Fonoaudiologia, Psicologia e Fisioterapia com o objetivo de Estimular a 
interação social, Auxiliar na integração da percepção visual com a 
resposta motora, Estimular a intenção comunicativa oral, aumentar 
vocabulário, Estimular percepção, pensamento como também 
atenção e concentração. 
Descrição: Jogar a bola um para o outro e fazer uma pergunta um para 

o outro enquanto jogam.  

RESPOSTA: Pendente. 

24/07/2020 Está sendo revisada as atividades enviadas durante a Quarentena no 

período de 23/03 até 17/07. Estamos em capacitação para utilizar a 

plataforma Classroom! 

31/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 

encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 

plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 

das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 

cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 

o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 

auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 

organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 

não foi realizado. 

 

Objetivos 
Específicos: 

 Estabelecer vínculo terapêutico; 
 Avaliar questões fonológicas. 
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Relatório Mensal 

Paciente: Felipe Félix  

Data Nascimento: 17/07/2014 

Mês: Julho/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

Data  

06/07/2020 Atendimento Online foi enviado a atividade: “Caixa Mágica”. Atividade 

de Fonoaudiologia e Psicologia com o objetivo de Estimular 
criatividade, memória de longo prazo e narrativa oral.  
Descrição: Peguem uma caixa, enfeitem ela através de papéis 

coloridos, jornais, desenhos... Peçam para o Felipe escolher fotos, 

figuras e desenhos de coisas, objetos, comidas, qualquer coisa que ele 

se identifique. Depois essa caixa será como uma “caixa mágica” onde 
ele poderá guardar as lembranças que ele mais gostou, como objetos 

pequenos, fotos ou coisas dos lugares em que vocês forem (folhas, 

embalagens, brinquedos pequenos, desenhos). Será a caixa de 

memórias do Felipe. Peçam para que ele vá contando sobre o que 

colocou na caixa. Explicando porque todos aqueles objetos e fotos são 

importantes para ele.  

RESPOSTA:  Atividade realizada. 

13/07/2020 Atendimento Online foi enviado a atividade “Perguntas que vão dar o 
que falar”. Atividade de Fonoaudiologia e Psicologia com o objetivo de 

Desenvolver intenção comunicativa; Aumentar o vocabulário; 
Aprimorar a narrativa oral (desenvolver diálogos narrativos mais 
complexos); Trabalhar sentimentos e emoções, a interação e a 
memória. 
Descrição: Família deverá realizar algumas perguntas para o Felipe 

responder oralmente. Deveram anotar os dias em que foi realizado e 

registar através de vídeos.  
RESPOSTA:  Atividade realizada. 

20/07/2020 Está sendo revisada as atividades enviadas durante a Quarentena no 

período de 23/03 até 17/07. Estamos em capacitação para utilizar a 

plataforma Classroom! 

27/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 

encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 

plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 

das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 

cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 

o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 

auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
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organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 

não foi realizado. 

 

Objetivos 
Específicos: 

 Estimular intenção comunicativa oral; 
 Aumentar vocabulário; 
 Aprimorar a organização do sistema fonológico.      
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Relatório Mensal 

 Paciente: Gabriel Ávila de Oliveira 

 Data Nascimento: 8/03/2013 

 Mês: Julho/2020 

 Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

Data  

9/07/2020 Atendimento Online foi enviado a atividade: “Bola com Perguntas”. 
Atividade de Fonoaudiologia e Psicologia com o objetivo de 

Desenvolver intenção comunicativa; Aumentar o vocabulário; 
Aprimorar a narrativa oral (desenvolver diálogos narrativos mais 
complexos) e Trabalhar a interação.  
Descrição: Peguem uma bola e se reúnam em algum espaço da casa ou 

fora de casa para jogar um para o outro, envolvam quantas pessoas da 

família estiverem em casa. Façam um círculo e vocês irão jogando a 

bola um para o outro. Quem começar tem que fazer uma pergunta e 

jogar para alguém da roda responder e assim segue o jogo.  

RESPOSTA: Pendente. 

16/07/2020 Segue conduta terapêutica, atividade “Bola com Perguntas”. Atividade 

de Fonoaudiologia e Psicologia com o objetivo de Desenvolver 
intenção comunicativa; Aumentar o vocabulário; Aprimorar a 
narrativa oral (desenvolver diálogos narrativos mais complexos) e 
Trabalhar a interação. 
Descrição: Peguem uma bola e se reúnam em algum espaço da casa ou 

fora de casa para jogar um para o outro, envolvam quantas pessoas da 

família estiverem em casa. Façam um círculo e vocês irão jogando a 

bola um para o outro. Quem começar tem que fazer uma pergunta e 

jogar para alguém da roda responder e assim segue o jogo. 

RESPOSTA: Pendente. 

23/07/2020 Está sendo revisada as atividades enviadas durante a Quarentena no 

período de 23/03 até 17/07. Estamos em capacitação para utilizar a 

plataforma Classroom! 

30/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 

encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 

plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 

das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 

cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 

o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 

auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 

organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 

não foi realizado. 
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Objetivos 
Específicos: 

 Aprimorar a narrativa oral (desenvolver diálogos narrativos 
mais complexos); 

 Aprimorar a organização do sistema fonológico. 
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Relatório Mensal 

Paciente: Hector Augusto Pereira Machado  

Data Nascimento: 07/04/2010 

Mês: Julho/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

Data  

10/07/2020 Atendimento Online foi enviado a atividade “Pensando nas 
responsabilidades?”. Atividade de Fonoaudiologia e Psicologia com o   

objetivo de Compreender melhor como se organizam em casa. 
Descrição: Façam uma lista descrevendo todas as responsabilidades 

que o Hector tem em casa. Comecem pelo quarto dele, cozinha, sala, 

garagem e pátio. Podem Incluir as atividades escolares e terapêuticas 

da AMA. 

RESPOSTA: Pendente. 

16/07/2020 Segue conduta terapêutica, atividade “Pensando nas 
responsabilidades?”. Atividade de Fonoaudiologia e Psicologia com o     

objetivo de Compreender melhor como se organizam em casa. 
Descrição: Façam uma lista descrevendo todas as responsabilidades 

que o Hector tem em casa. Comecem pelo quarto dele, cozinha, sala, 

garagem e pátio. Podem Incluir as atividades escolares e terapêuticas 

da AMA. 

RESPOSTA: Pendente. 

24/07/2020 Está sendo revisada as atividades enviadas durante a Quarentena no 

período de 23/03 até 17/07. Estamos em capacitação para utilizar a 

plataforma Classroom! 

31/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 

encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 

plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 

das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 

cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 

o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 

auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 

organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 

não foi realizado. 

 

Objetivos 
Específicos: 

 Estabelecer vínculo terapêutico; 
 Avaliar questões fonológicas.  
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Relatório Mensal 

Paciente: João Gabriel Ribeiro 

Data Nascimento: 5/05/2011 

Mês: Julho/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

Data  

07/07/2020 Atendimento Online foi enviado a atividade: “Mostrar o quarto”. 
Atividade de Fonoaudiologia e Psicologia com o objetivo de Estimular 
trocas de turno comunicativa (interação social), Ampliar a narrativa 
oral (desenvolver diálogos narrativos mais complexos) e Conhecer 
melhor o João Gabriel através dos olhos dele, isto é, entender o que é 
importante para ele. 
Descrição: Pedir para o João Gabriel tirar um dia para mostrar seu 

quarto, não precisa mostrar tudo se não quiser, mas pode mostrar 

aquilo que for mais importante para ele (por exemplo: brinquedos, 

jogos, objetos, etc). Ele poderá filmar e ir mostrando, nomeando tudo 

que estiver lá e achar interessante de mostrar para nós! 

RESPOSTA: Pendente. 

14/07/2020 Segue conduta terapêutica, atividade “Mostrar o quarto”. Atividade de 

Fonoaudiologia e Psicologia com o objetivo de Estimular trocas de 
turno comunicativa (interação social) e Ampliar a narrativa oral 
(desenvolver diálogos narrativos mais complexos) e Conhecer melhor 
o João Gabriel através dos olhos dele, isto é, entender o que é 
importante para ele. 
Descrição: Pedir para o João Gabriel tirar um dia para mostrar seu 

quarto, não precisa mostrar tudo se não quiser, mas pode mostrar 

aquilo que for mais importante para ele (por exemplo: brinquedos, 

jogos, objetos, etc). Ele poderá filmar e ir mostrando, nomeando tudo 

que estiver lá e achar interessante de mostrar para nós! 

RESPOSTA: Pendente. 

21/07/2020 Está sendo revisada as atividades enviadas durante a Quarentena no 

período de 23/03 até 17/07. Estamos em capacitação para utilizar a 

plataforma Classroom! 

28/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 

encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 

plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 

das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 

cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 

o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 

auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
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organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. 
 

Objetivos 
Específicos: 

 Aprimorar a narrativa oral (estimular a organização da 
narrativa e desenvolver diálogos narrativos mais 
complexos). 

 Aprimorar mobilidade e tonicidade dos órgãos 
fonoarticulatórios: bochechas, lábios e língua; 

 Adequar as funções orofaciais: respiração e mastigação.  
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Relatório Mensal 

Paciente: Joyce Manuela Pereira dos Santos 
Data Nascimento: 23/01/2008 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

Data  

9/07/2020 Atendimento Online foi enviado a atividade: “Organizar a Rotina”. 

Atividade da equipe que atende a usuária, tendo como objetivo 
Conhecer um pouco mais o dia-a-dia da mesma para poder elaborar 

estratégias mais efetivas.  
Descrição: Escrever o que a Joyce realiza durante a semana e as suas 
responsabilidades, de forma a lhe dar mais autonomia.  
RESPOSTA: Pendente. 

16/07/2020 Segue conduta terapêutica, atividade “Organizar a Rotina”. Atividade 
da equipe que atende a usuária, tendo como objetivo Conhecer um 

pouco mais o dia-a-dia da mesma para poder elaborar estratégias 

mais efetivas.  

Descrição: Escrever o que a Joyce realiza durante a semana e as suas 
responsabilidades, de forma a lhe dar mais autonomia. 
RESPOSTA: Pendente.. 

23/07/2020 Está sendo revisada as atividades enviadas durante a Quarentena no 
período de 23/03 até 17/07. Estamos em capacitação para utilizar a 
plataforma Classroom! 

30/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 
das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 
o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 
auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. 

Objetivos 
Específicos: 

 Estimular a linguagem oral funcional; 

 Estimular intenção comunicativa oral funcional; 
 Minimizar a estereotipia vocal e a fala idiossincrática (falar 

repetitivas e fora do contexto); 
 Adequar as funções orofaciais: mastigação e respiração; 
 Desenvolver habilidades auditivas; 

 Aprimorar a organização do sistema fonológico. 
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Relatório Mensal 

Paciente: Leonardo Assunção Martins 
Data Nascimento: 6/06/2010 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

Data  

07/07/2020 Atendimento Online foi enviado a atividade: “Sendo Youtuber por 1 
dia”. Atividade de Fonoaudiologia e Psicologia com o objetivo de 
Estimular trocas de turno comunicativa (interação social) e Ampliar a 

narrativa oral (desenvolver diálogos narrativos mais complexos). 

Descrição: Leonardo deverá pegar o celular, imaginar que tem uma 
conta no Youtuber e gravar um vídeo para o seu canal! Terá que 
escolher um tema de sua preferencia (séries/filmes, política, 
quarentena, estudos, família...) e relatar a sua opinião. 
RESPOSTA: Pendente. 

14/07/2020 Segue conduta terapêutica, atividade “Sendo Youtuber por 1 dia”. 

Atividade de Fonoaudiologia e Psicologia com o objetivo de Estimular 

trocas de turno comunicativa (interação social) e Ampliar a narrativa 

oral (desenvolver diálogos narrativos mais complexos). 

Descrição: Leonardo deverá pegar o celular, imaginar que tem uma 
conta no Youtuber e gravar um vídeo para o seu canal! Terá que 
escolher um tema de sua preferencia (séries/filmes, política, 
quarentena, estudos, família...) e relatar a sua opinião. 
RESPOSTA: Pendente.. 

21/07/2020 Está sendo revisada as atividades enviadas durante a Quarentena no 
período de 23/03 até 17/07. Estamos em capacitação para utilizar a 
plataforma Classroom! 

28/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 
das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 
o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 
auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. 
 

Objetivos 
Específicos: 

 Trabalhar Motricidade Orofacial (aprimorar mobilidade e 
tonicidade dos órgãos fonoarticulatórios: lábios e língua); 

 Adequar as funções orofaciais: respiração e mastigação;  
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 Ampliar a narrativa oral (desenvolver diálogos narrativos 
mais complexos).  
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Relatório Mensal 

Paciente: Lucas Eduardo Vargas Dornelles 

Data Nascimento: 04/05/2005 

Mês: Julho/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

Data  

07/07/2020 Atendimento Online foi enviado a atividade: “Dar um nome para”. 

Atividade de Fonoaudiologia com o objetivo de Estimular trocas de 

turno comunicativa (interação social) e Ampliar a narrativa oral 

(desenvolver diálogos narrativos mais complexos). 

Descrição: Em cada item, Lucas E. terá que escrever o nome e relatar 
algo sobre. Por exemplo: Sua fruta preferida? R: Morango. Relatar algo 
sobre...  
RESPOSTA: Atividade realizada. 

14/07/2020 Atendimento Online foi enviado a atividade: “Sendo “Youtuber” por 1 
dia”. Atividade de Fonoaudiologia com o objetivo de Estimular trocas 

de turno comunicativa (interação social) e Ampliar a narrativa oral 

(desenvolver diálogos narrativos mais complexos). 

Descrição: Lucas E.  deverá pegar o celular, imaginar que tem uma 
conta no Youtuber e gravar um vídeo para o seu canal! Terá que 
escolher um tema de sua preferencia (séries/filmes, política, 
quarentena, estudos, família...) e relatar a sua opinião. 
RESPOSTA: Atividade realizada. 

21/07/2020 Está sendo revisada as atividades enviadas durante a Quarentena no 
período de 23/03 até 17/07. Estamos em capacitação para utilizar a 
plataforma Classroom! 

28/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 
das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 
o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 
auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. 
 

Objetivos 
Específicos: 

 Estimular trocas de turno comunicativa (interação social); 

 Trabalhar a ampliação da linguagem oral (desenvolver 
diálogos narrativos mais complexos); 

394 / 702



 

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

 

 

 Estimular iniciativa nas interações sociais; 
 Adequar entonação vocal. 

 Trabalhar Motricidade Orofacial (aprimorar mobilidade e 
tonicidade dos órgãos fonoarticulatórios: lábios e língua); 

 Adequar as funções orofaciais: respiração, sucção e  
mastigação; 
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Relatório Mensal 

 

Data  

06/07/2020 Atendimento Online/Remoto foi enviado uma proposta: “Conhecer o 

funcionamento familiar” e sugestão de atividades “Adoletá,     

Esconde-Esconde ou Pega Pega” Atividade de Fonoaudiologia, 
Fisioterapia e Psicologia com o objetivo de Conhecer o funcionamento 

familiar para poder estruturar melhor as atividades terapêuticas. 

Descrição: Observar durante esta semana até o final de semana, 
quanto tempo em média a Luciana utiliza os aparelhos eletrônicos? 
Quanto tempo ela fica em “frente as telinhas”? Por exemplo: celular, 
computador, notebook, tablet...  Registre através de anotações!  
2) Sugestão de brincadeira: Escolha uma dessas brincadeiras (pode 
realizar todas) e convide a Luciana para brincar! Brinquem de Adoletá, 
Esconde-Esconde ou Pega-pega. Registrem através de vídeos! Obs: 
Durante a brincadeira, deixe o celular do lado posicionado para gravar 
e interaja com a Luciana. 
RESPOSTA: Atividade realizada. 

13/07/2020 Atendimento Online/Remoto foi enviado a proposta “10 minutos para 

se desenvolver brincando” e uma atividade “Imagens em Sequencia” . 
Atividade de Fonoaudiologia, Fisioterapia e Psicologia com o objetivo 
de Estimular Interação; Estabelecimento de vínculo 

familiar/memórias; Desenvolvimento integral: psicomotor, 

emocional, comunicativo.  
Descrição: A proposta é que a família encontre/crie um momento 
diariamente para brincar com a criança de alguma brincadeira que 
envolva se movimentar!  10 minutos diários já são suficientes. 
A atividade é a Luciana colocar as figuras na ordem correta e criar uma 
história.  
RESPOSTA: Atividade realizada. 

20/07/2020 Está sendo revisada as atividades enviadas durante a Quarentena no 
período de 23/03 até 17/07. Estamos em capacitação para utilizar a 
plataforma Classroom! 

27/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 
das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 

Paciente: Luciana Algaza Fuentes 

Data Nascimento: 29/05/2015 

Mês: Julho/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 
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cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 
o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 
auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. 
 

Objetivos 
Específicos: 

 Estabelecer vínculo com a paciente; 
 Avaliar questões fonológicas.  
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Relatório Mensal 

Paciente: Mathias Becker Niechel  

Data Nascimento: 06/02/2014 

Mês: Julho/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

Data  

9/07/2020 Atendimento Online/Remoto foi enviado a atividade: “Treino do 

Vestuário”. Atividade de Fonoaudiologia, Psicologia, Terapia 
Ocupacional e Fisioterapia com o objetivo de Estimular independência 

no vestir, Desenvolvimento motor, Adequação comportamental e 

Aperfeiçoamento da linguagem oral.  

Descrição: Incentivar o Mathias a vestir algumas peças de roupa 
sozinho, principalmente calça e casaco por ser mais fácil. Dar duas 
opções para ele escolher qual que vai querer vestir, enquanto estiver 
aprendendo seja realista e paciente. Deixe ele tentar sozinho, caso não 
consiga der dicas para facilitar.  
RESPOSTA: Atividade realizada. 

16/07/2020 Segue conduta terapêutica atividade: “Treino do Vestuário”. Atividade 
de Fonoaudiologia, Psicologia, Terapia Ocupacional e Fisioterapia com 
o objetivo de Estimular independência no vestir, Desenvolvimento 

motor, Adequação comportamental e Aperfeiçoamento da linguagem 

oral. 

Descrição: Incentivar o Mathias a vestir algumas peças de roupa 
sozinho, principalmente calça e casaco por ser mais fácil. Dar duas 
opções para ele escolher qual que vai querer vestir, enquanto estiver 
aprendendo seja realista e paciente. Deixe ele tentar sozinho, caso não 
consiga der dicas para facilitar.  
RESPOSTA: Atividade realizada. 

23/07/2020 Está sendo revisada as atividades enviadas durante a Quarentena no 
período de 23/03 até 17/07. Estamos em capacitação para utilizar a 
plataforma Classroom! 

30/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 
das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 
o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 
auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. 

398 / 702



 

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: 
 Estabelecer vínculo terapêutico; 

 Avaliar questões fonológicas. 
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Relatório Mensal 

Paciente: Miguel Fernando Ferraz 

Data Nascimento: 01/09/2015 

Mês: Julho/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

Data  

10/07/2020 Atendimento Online foi enviado a atividade “Bola com Perguntas”. 
Atividade de Fonoaudiologia e Psicologia com o objetivo de 
Desenvolver intenção comunicativa; Aumentar o vocabulário; 

Aprimorar a narrativa oral (desenvolver diálogos narrativos mais 

complexos) e Trabalhar a interação.  

Descrição: Peguem uma bola e se reúnam em algum espaço da casa ou 
fora de casa para jogar um para o outro, envolvam quantas pessoas da 
família estiverem em casa. Façam um círculo e vocês irão jogando a 
bola um para o outro. Quem começar tem que fazer uma pergunta e 
jogar para alguém da roda responder e assim segue o jogo. 
RESPOSTA: Pendente. 

17/07/2020 Segue conduta terapêutica, atividade “Bola com Perguntas”. Atividade 
de Fonoaudiologia e Psicologia com o objetivo de Desenvolver 

intenção comunicativa; Aumentar o vocabulário; Aprimorar a 

narrativa oral (desenvolver diálogos narrativos mais complexos) e 

Trabalhar a interação. 

Descrição: Peguem uma bola e se reúnam em algum espaço da casa ou 
fora de casa para jogar um para o outro, envolvam quantas pessoas da 
família estiverem em casa. Façam um círculo e vocês irão jogando a 
bola um para o outro. Quem começar tem que fazer uma pergunta e 
jogar para alguém da roda responder e assim segue o jogo. 
RESPOSTA: Pendente. 

24/07/2020 Está sendo revisada as atividades enviadas durante a Quarentena no 
período de 23/03 até 17/07. Estamos em capacitação para utilizar a 
plataforma Classroom! 

31/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 
das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 
o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 
auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. 
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Objetivos 

Específicos: 
 Estabelecer vínculo terapêutico; 
 Avaliar questões fonológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

401 / 702



 

AMA LITORAL 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: Julho/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

Data  

10/07/2020 Atendimento Online/Remoto foi enviado a atividade “Jogo do Boliche 

Julino”. Atividade de Fonoaudiologia e Ed. Física com o objetivo de 
Estimular intenção comunicativa oral; Aumentar o vocabulário e 
Coordenação Motora Visual.  
Descrição: Nessa atividade, colocar as figuras de festa julina embaixo 
de garrafas (como se fosse os pinos do Boliche) e ao cair o Samuel 
deverá nomear as figuras.  
RESPOSTA: Pendente. 

17/07/2020 Segue conduta terapêutica, atividade “Jogo do Boliche Julino”. 
Atividade de Fonoaudiologia e Ed. Física com o objetivo de Estimular 
intenção comunicativa oral; Aumentar o vocabulário e Coordenação 
Motora Visual. 
Descrição: Nessa atividade, colocar as figuras de festa julina embaixo 
de garrafas (como se fosse os pinos do Boliche) e ao cair o Samuel 
deverá nomear as figuras.  
RESPOSTA: Pendente. 

24/07/2020 Está sendo revisada as atividades enviadas durante a Quarentena no 
período de 23/03 até 17/07. Estamos em capacitação para utilizar a 
plataforma Classroom! 

31/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 
das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 
o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 
auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. 
 

Objetivos 
Específicos: 

 Estabelecer vínculo terapêutico; 
 Avaliar questões fonológicas. 
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Relatório Mensal 

Paciente: Sofia Taborda do Amaral 
Data Nascimento: 22/10/2009 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

Data  

07/07/2020 Atendimento Online foi enviado a atividade: “Funcionamento 
Familiar”. Atividade de Fonoaudiologia e Psicologia com o objetivo de 
Conhecer o funcionamento familiar para poder estruturar melhor as 

atividades terapêuticas. 
Descrição: Observar durante esta semana até o final de semana, 
quanto tempo em média a Sofia utiliza os aparelhos eletrônicos? 
Quanto tempo ela fica em “frente as telinhas”? Por exemplo: celular, 
computador, notebook, tablet...  Registre através de anotações! 
RESPOSTA: Atividade realizada. 

14/07/2020 Atendimento Online foi enviado a atividade “O que tem em cada 
cômodo da casa”. Atividade de Fonoaudiologia, Psicologia e Pedagogia 
com o objetivo de Estimular linguagem oral (compreensão), Atenção 

auditiva, Funções cognitivas (memória, atenção/concentração e 

orientação espacial); Observar leitura/escrita e Observar motricidade 

fina.  

Descrição: Nessa atividade, a Sofia. deverá associar cada 
objeto/comida com o seu respectivo cômodo da casa. Ao final desta 
folha, tem um quadro de fotos para ela recortar e colar nos quadrados 
abaixo. Ela terá que escrever os nomes dos objetos/cômodos e ler. 
RESPOSTA: Pendente. 

21/07/2020 Está sendo revisada as atividades enviadas durante a Quarentena no 
período de 23/03 até 17/07. Estamos em capacitação para utilizar a 
plataforma Classroom! 

28/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 
das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 
o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 
auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. 
 

Objetivos 
Específicos: 

 Estabelecer vinculo terapêutico com a paciente; 

 Avaliar questões fonológicas. 
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Relatório Mensal 

Paciente: Victor Hugo Vaz 

Data Nascimento: 10/08/2010  

Mês: Julho/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

Data  

06/07/2020 Atendimento Online foi enviado a atividade: “Quais são as suas 

responsabilidades?”. Atividade de Fonoaudiologia, Psicologia e 
Fisioterapia com o objetivo de Compreender melhor como se 

organizam em casa para podermos ajudar o mesmo quanto as suas 

responsabilidades dentro de casa e se tornar mais independente.  
RESPOSTA: Atividade realizada. 

13/07/2020 Atendimento Online foi enviado a atividade “Jogo das palavras e 
sentimentos”. Atividade de Fonoaudiologia, Psicologia e Fisioterapia 
com o objetivo de Trabalhar emoções e sentimentos, Movimentos 

corporais, Atenção, Percepção de si e do ambiente, Resolução de 

problemas, Memória e Aprimorar a narrativa oral.  
Descrição: Escrevam em uma folha o nome de vários sentimentos que 
lembrarem. Após escrever, cada um irá contar uma história de forma 
teatral. Conforme cada um vai contando, o outro vai colocando fichas 
cada vez que uma das emoções aparecerem. Isso mostra para o Victor 
que em uma mesma situação, ou ao longo de um dia podemos sentir 
várias emoções. Sugere-se que primeiro a mãe ou o pai conte uma 
história que envolva várias emoções e que tenha um problema para ser 
resolvido. Discutam as emoções que apareceram e como podem 
solucionar o problema encontrado em cada história. É importante que 
seja em forma teatral para trabalhar movimentos corporais e a 
expressão das emoções através do corpo e das expressões faciais. 
RESPOSTA: Atividade realizada. 

20/07/2020 Está sendo revisada as atividades enviadas durante a Quarentena no 
período de 23/03 até 17/07. Estamos em capacitação para utilizar a 
plataforma Classroom! 

27/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 
das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 
o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 
auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
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não foi realizado. 
 

Objetivos 
Específicos: 

 Aprimorar a narrativa oral (desenvolver diálogos narrativos 
mais complexos); 

 Aprimorar mobilidade e tonicidade dos órgãos 
fonoarticulatórios: lábios e língua; 

 Adequar as funções orofaciais: respiração e mastigação.  
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Relatório Mensal 

Paciente: Yan Frujuelle Ambra Vieira  

Data Nascimento: 17/06/2013 

Mês: Julho/2020 

Profissional: Fga. Lara Karina Soares 

 

Data  

06/07/2020 Atendimento Online foi enviado a atividade “Colar Pipoca de Milho”. 
Atividade de Artes, Terapia Ocupacional e Fonoaudiologia com o 
objetivo de Proporcionar desenvolvimento da percepção, Narrativa, 

Motricidade fina e Criatividade.  
Descrição: Fazer colagem de papéis picados ou milho de pipoca em um 
papel.  
RESPOSTA: Pendente. 

13/07/2020 Segue a conduta terapêutica: Atividade “Colar Pipoca de Milho”. 
Atividade de Artes, Terapia Ocupacional e Fonoaudiologia com o 
objetivo de Proporcionar desenvolvimento da percepção, Narrativa, 

Motricidade fina e Criatividade.  
Descrição: Fazer colagem de papéis picados ou milho de pipoca em um 
papel. 
RESPOSTA: Pendente. 

20/07/2020 Está sendo revisada as atividades enviadas durante a Quarentena no 
período de 23/03 até 17/07. Estamos em capacitação para utilizar a 
plataforma Classroom! 

27/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 
das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 
o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 
auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. 
 

Objetivos 
Específicos: 

 Estabelecer vínculo terapêutico; 
 Avaliar questões fonológicas.  
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RELATÓRIO MENSAL – JULHO/2020 

Relatório Mensal 

 
Usuário: Bernardo Rey Portinoi 
Data Nascimento: 08/03/2006 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 
 

 

 

Data   

07/07/20 Foi enviada atividade em conjunto com a Fonoaudióloga com o 
objetivo de aprimorar a linguagem oral e o vocabulário. Também 
focando na memória e trabalhando emoções. 
RESPOSTA: Pendente. 

14/07/20 Foi enviada a mesma atividade da semana anterior, pois o 
usuário ainda não deu o retorno da atividade concluída. 
Manteve-se contato online com a família para orientações. 
RESPOSTA: Pendente. 

21/07/20 Foram revisadas as atividades enviadas durante a quarentena no 
período de 23/03 até 17/07. Estamos em capacitação para utilizar 
a plataforma classroom. 

28/07/20 Realizado elaboração de uma plataforma digital para facilitar o 
envio de atividades e os atendimentos remotos. 

 

Objetivos terapêuticos: 

 Focar no diálogo, a fim de que ele possa compreender melhor sobre si e 
ampliar suas noções de mundo;  

 Aprimorar a capacidade cognitiva;  
 Ampliar habilidades sociais (formas de se portar, reconhecer os limites das 

relações, etc). 

 Trabalhar questões pertinentes à adolescência (sexualidade e 
desenvolvimento) 
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Relatório Mensal 

 
Usuário: D’Alessandro Dias Minuto 
Data Nascimento: 20/04/2010 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 
 

 

Data   

03/07/20 Atendimento online de acompanhamento e orientação das 
famílias 
RESPOSTA: Atividade realizada. 

10/07/20 Foi enviada atividade para realizar em casa. Objetivo: conhecer 
melhor o usuário e sua rotina. É uma forma de observarmos e 
traçar um melhor tratamento para o usuário a partir de suas 
responsabilidades em casa. 
RESPOSTA: Pendente. 

17/07/20 Foram revisadas as atividades enviadas durante a quarentena no 
período de 23/03 até 17/07. Estamos em capacitação para utilizar 
a plataforma classroom. 

24/07/20 Foram revisadas as atividades enviadas durante a quarentena 
no período de 23/03 até 17/07. Estamos em capacitação para 
utilizar a plataforma classroom. 

31/07/20 Realizada a elaboração de uma plataforma digital para facilitar o 
envio de atividades e os atendimentos remotos. 
As famílias foram acompanhadas por atendimento remoto. 
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Relatório Mensal 

 
Usuário: Daniel Victor Mongenrotti da Silva 
Data Nascimento: 19/03/2008 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 
 

 

Data   

03/07/20 O usuário continua em avaliação da psicóloga e a família está 
sendo acompanhada por atendimento remoto. 

10/07/20 Atividade de Psicologia e Terapia Ocupacional enviada para 
realizar em casa.  
Proposta: pensar juntos em todas as responsabilidades que ele 
tem dentro de casa. Façam uma lista descrevendo todas as 
responsabilidades que ele tem. Comecem pelo quarto dele 
(arruma a cama e os brinquedos?), cozinha (ajuda a cozinhar?) 
Sabe colocar a mesa? Lava louça? Etc), sala (organiza alguma 
coisa? O que faz na sala?), banheiro (organiza alguma coisa no 
banheiro? Faz alguma coisa além de suas necessidades e tomar 
banho?), garagem e pátio (se tiver).  
Objetivos: Compreender melhor como a família se organiza em 
casa e a partir disso podemos ajudar melhor o Daniel a 
compreender suas responsabilidades dentro de casa para se 
tornar um adulto comprometido com seus deveres. 

17/07/20 Atividade enviara para realizar em casa em conjunto com a 
terapeuta ocupacional. 
OBJETIVOS: avaliar a percepção de si e do ambiente, trabalhar 
memória e funções executivas. 

24/07/20 Foram revisadas as atividades enviadas durante a quarentena no 
período de 23/03 até 17/07. Estamos em capacitação para utilizar 
a plataforma classroom. 

31/07/20 Realizada a elaboração de uma plataforma digital para facilitar o 
envio de atividades e os atendimentos remotos. 
As famílias foram acompanhadas por atendimento remoto 
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Relatório Mensal 

 
Usuário: Emanuel Gonçalves Buzzo 
Data Nascimento: 03/02/2012 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 

 

 

Data   

07/07/20 Atividade terapêutica de Psicologia e Fonoaudiologia 
Proposta: a ideia é que a família sente e pens junta em todas as 
responsabilidades que ele tem dentro de casa. Façam uma lista 
descrevendo todas as responsabilidades que ele tem. Comecem 
pelo quarto dele (arruma a cama e os brinquedos?), cozinha 
(ajuda a cozinhar?) Sabe colocar a mesa? Lava louça? Etc), sala 
(organiza alguma coisa? O que faz na sala?), banheiro (organiza 
alguma coisa no banheiro? Faz alguma coisa além de suas 
necessidades e tomar banho?), garagem e pátio (se tiver). 
 
OBJETIVO TERAPÊUTICO: compreender melhor como a família 
se organiza em casa e a partir disso podemos ajudar melhor o 
Emanuel a compreender suas responsabilidades dentro de casa 
para se tornar um adulto comprometido com seus deveres. 

14/07/20 Atividade de Psicologia, Fonoaudiologia e Pedagogia 
Proposta: jogar bola e fazer perguntas 
 
OBJETIVO TERAPÊUTICO: trabalhar interação, memória, 
emoções e sentimentos, percepção de si e aprimorar a narrativa 
oral 

21/07/20 Foram revisadas as atividades enviadas durante a quarentena no 
período de 23/03 até 17/07. Estamos em capacitação para utilizar 
a plataforma classroom. 

28/07/20 Realizada a elaboração de uma plataforma digital para facilitar o 
envio de atividades e os atendimentos remotos. 
A família foi acompanhada por atendimento remoto 
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Relatório Mensal 

 

Usuário: Fábio Henrique Firmino Molinari 
Data Nascimento: 15/07/2009 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 

 

Data   

06/07/20 Atividade de Psicologia, Educação Musical e Fonoaudiologia 
Proposta: perguntas para se conhecer melhor 
 
Objetivos: avaliar a percepção de si e do ambiente, trabalhar 
memória e funções executivas, trabalhar emoções e sentimentos, 
investigar vivências e preferências musicais. 

13/07/20 Atividade de Psicologia, Educação Musical e Fonoaudiologia 
 
Objetivos: Observar aspectos da narrativa oral, Analisar o 
pensamento simbólico e projetivo e desenvolver habilidades 
auditivas.  
 
Proposta: produzir uma história em quadrinhos, preenchendo os 
quadros abaixo com os desenhos referentes à estória e gravando 
um vídeo relatando-a. Fábio deve escolher uma música para 
servir de trilha sonora da estória, observando as sensações 
envolvidas na estória e na música escolhida (escolher a música 
de acordo com a emoção da estória). 

20/07/20 Foram revisadas as atividades enviadas durante a quarentena no 
período de 23/03 até 17/07. Estamos em capacitação para utilizar 
a plataforma classroom. 

27/07/20 Realizada a elaboração de uma plataforma digital para facilitar o 
envio de atividades e os atendimentos remotos. 
A família foi acompanhada por atendimento remoto 

 

 

 

 

 

 

 

411 / 702



 

AMA LITORAL 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: Julho/2020 
Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 
 

 

 

Data   

06/07/20 Proposta: bola com perguntas 
 
Objetivo: trabalhar a interação entre vocês, proporcionando um 
momento divertido. Ao mesmo tempo, vocês irão estar 
estimulando a linguagem dele, o diálogo e a memória. 

13/07/20 Atividade de Psicologia e Fonoaudiologia 
 
Proposta: recorte e colagens para trabalhar emoções 
 
Objetivo: Permitir a criatividade dele, estimular a memória, as 
emoções e a narrativa. Isso também fará com que ele se perceba 
como sujeito, isto é, se perceba como alguém que tem gostos e 
tem preferências. Ao escolher coisas que ele se identifica, está 
se percebendo e vendo que ele gosta de muitas coisas e que 
essas coisas fazem parte da vida dele. É assim que a criança 
aprende a se ver como uma pessoa que tem desejos, que ama e 
odeia outras coisas, que não precisa gostar do que os outros 
gostam, mas pode ter seus gostos próprios. E a caixa simbolizará 
seu mundinho, com tudo que ele gostaria de lembrar e guardar. 
Vocês podem ajudar ele a ir fazendo, se ele quiser que vocês 
também coloquem coisas na caixa não tem problema, mas o ideal 
é que ele use ela sozinho, coloque somente suas coisas pessoais 
e que tenham uma importância. Podem ir fazendo durante a 
semana. 

20/07/20 Foram revisadas as atividades enviadas durante a quarentena no 
período de 23/03 até 17/07. Estamos em capacitação para utilizar 
a plataforma classroom. 

27/07/20 Realizada a elaboração de uma plataforma digital para facilitar o 
envio de atividades e os atendimentos remotos. 
A família foi acompanhada por atendimento remoto. 
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Relatório Mensal 

 
Usuário: Gabriel Ávila de Oliveira 
Data Nascimento: 08/03/2013 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 
 

 

Data   

02/07/20 Atendimento cancelado em função do aumento de casos de 
COVID-19. 

09/07/20 Atividade de Psicologia e Fonoaudiologia. 
 
Proposta: bola com perguntas 
 
Objetivos: desenvolver a intenção comunicativa, aumentar o 
vocabulário, trabalhar a interação entre a família e aprimorar a 
narrativa oral. 

16/07/20 Segue conduta terapêutica de psicologia e fonoaudiologia. 
 
Proposta: bola com perguntas 
 
Objetivos: desenvolver a intenção comunicativa, aumentar o 
vocabulário, trabalhar a interação entre a família e aprimorar a 
narrativa oral. 

23/07/20 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma 
nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que 
são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a 
nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e 
as respostas das famílias. 

30/07/20 A equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta 
todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os 
pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que 
ainda não foi realizado 
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Relatório Mensal 

 
Usuário: Guilherme Bonifacio Grisard 
Data Nascimento: 13/05/2006 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 
 

 

Data   

03/07/20 Cancelamento do atendimento em função do aumento de casos 
de COVID-19. 
Foi realizada reunião de equipe para elaborarmos novas 
estratégias de tratamento nesse período 

10/07/20 Atividade terapêutica de Psicologia e Terapia Ocupacional 
Proposta: permitir que ele fale sobre si e responda perguntas. 
 
OBJETIVOS: avaliar a percepção de si e do ambiente, trabalhar 
memória e funções executivas. 

17/07/20 Segue conduta terapêutica 
 
Atividade terapêutica de Psicologia e Terapia Ocupacional 
Proposta: permitir que ele fale sobre si e responda perguntas. 
 
OBJETIVOS: avaliar a percepção de si e do ambiente, trabalhar 
memória e funções executivas. 

24/07/20 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma 
nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que 
são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a 
nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e 
as respostas das famílias. 

31/07/20 A equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta 
todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os 
pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que 
ainda não foi realizado 
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Relatório Mensal 

 

Usuário: Gustavo Antônio de Souza Manske 
Data Nascimento: 24/07/2008 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 

 

Data   

06/07/20 Atividade terapêutica de Psicologia e Fisioterapia 
 
Proposta e objetivos: Consiste em esticar uma corda/barbante/fio 
amarrada entre duas cadeiras, inicialmente a uma altura 
aproximadamente de 10cm. Dar 6 pulos laterais, de um lado para 
o outro da corda, e depois aumentar mais 10cm. Refazer esse 
processo de 6 pulos e aumentar a altura até chegar a uma altura 
limite. Treinar para superar os limites. 

13/07/20 Segue conduta terapêutica 
 
Atividade terapêutica de Psicologia e Fisioterapia 
 
Proposta e objetivos: Consiste em esticar uma corda/barbante/fio 
amarrada entre duas cadeiras, inicialmente a uma altura 
aproximadamente de 10cm. Dar 6 pulos laterais, de um lado para 
o outro da corda, e depois aumentar mais 10cm. Refazer esse 
processo de 6 pulos e aumentar a altura até chegar a uma altura 
limite. Treinar para superar os limites. 

20/07/20 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma 
nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que 
são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a 
nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e 
as respostas das famílias. 

27/07/20 A equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta 
todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os 
pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que 
ainda não foi realizado 
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Relatório Mensal 

 
Usuário: Hector Augusto Ferreira Machado 
Data Nascimento: 07/04/2010 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 
 

 

Data   

03/07/20 Atendimento cancelado em função do aumento de casos do 
COVID-19. 
Foi realizada reunião de equipe. 

10/07/20 Atividade de Psicologia e Fonoaudiologia. 
 
Proposta: a ideia é que vocês sentem e pensem juntos em todas 
as responsabilidades que ele tem dentro de casa. Façam uma 
lista descrevendo todas as responsabilidades que ele tem. 
Comecem pelo quarto dele (arruma a cama e os brinquedos?), 
cozinha (ajuda a cozinhar?) Sabe colocar a mesa? Lava louça? 
Etc), sala (organiza alguma coisa? O que faz na sala?), banheiro 
(organiza alguma coisa no banheiro? Faz alguma coisa além de 
suas necessidades e tomar banho?), garagem e pátio (se tiver). 

17/07/20 Segue conduta terapêutica de Psicologia e Fonoaudiologia 
 
Proposta: a ideia é que vocês sentem e pensem juntos em todas 
as responsabilidades que ele tem dentro de casa. Façam uma 
lista descrevendo todas as responsabilidades que ele tem. 
Comecem pelo quarto dele (arruma a cama e os brinquedos?), 
cozinha (ajuda a cozinhar?) Sabe colocar a mesa? Lava louça? 
Etc), sala (organiza alguma coisa? O que faz na sala?), banheiro 
(organiza alguma coisa no banheiro? Faz alguma coisa além de 
suas necessidades e tomar banho?), garagem e pátio (se tiver). 

24/07/20 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma 
nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que 
são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a 
nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e 
as respostas das famílias. 

31/07/20 A equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta 
todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os 
pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que 
ainda não foi realizado 
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Relatório Mensal 

Paciente: João Gabriel Ribeiro Ferreira 

Data de nascimento: 05/05/2011 

Mês: Julho/2020 

Profissional: Psicóloga Mariana Farina Faturi 

 

Data   

07/07/20 Atividade de Psicologia e Fonoaudiologia 
 
Proposta: o João Gabriel irá tirar um dia para mostrar seu quarto, 
não precisa mostrar tudo se não quiser, mas pode mostrar aquilo 
que for mais importante para ele (por exemplo: brinquedos, jogos, 
objetos, etc). Ele poderá filmar e ir mostrando, nomeando tudo 
que estiver lá e achar interessante de mostrar para mim. 
 
Objetivo: conhecer melhor o João Gabriel através dos olhos dele, 
isto é, entender o que é importante para ele. Ao mesmo tempo, 
ele vai estar trabalhando sua comunicação e reconhecendo 
melhor suas preferências. 

14/07/20 Segue conduta terapêutica 
 
Atividade de Psicologia e Fonoaudiologia 
 
Proposta: o João Gabriel irá tirar um dia para mostrar seu quarto, 
não precisa mostrar tudo se não quiser, mas pode mostrar aquilo 
que for mais importante para ele (por exemplo: brinquedos, jogos, 
objetos, etc). Ele poderá filmar e ir mostrando, nomeando tudo 
que estiver lá e achar interessante de mostrar para mim. 
 
Objetivo: conhecer melhor o João Gabriel através dos olhos dele, 
isto é, entender o que é importante para ele. Ao mesmo tempo, 
ele vai estar trabalhando sua comunicação e reconhecendo 
melhor suas preferências. 

21/07/20 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma 
nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que 
são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a 
nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e 
as respostas das famílias. 

28/07/20 A equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta 
todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os 
pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 

417 / 702



 

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

 

 

organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que 
ainda não foi realizado 

 

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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Relatório Mensal 

 
Usuária: Joyce Manuela Pereira dos Santos 
Data Nascimento: 23/01/2008 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 
 

 

 

Data   

02/07/20 Atendimento cancelado em função do aumento do número de 
casos do COVID-19. 
A família foi acompanhada de forma remota. 

09/07/20 Atividade terapêutica da equipe multidisciplinar 
 
Proposta: organizar a rotina. Escrever o que a Joyce realiza 
durante a semana e quais suas responsabilidades, de forma a lhe 
dar mais autonomia. 
RESPOSTA: Pendente. 

16/07/20 Segue conduta 
 
Atividade terapêutica da equipe multidisciplinar 
 
Proposta: organizar a rotina. Escrever o que a Joyce realiza 
durante a semana e quais suas responsabilidades, de forma a lhe 
dar mais autonomia. 
RESPOSTA: Pendente. 

23/07/20 
  

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma 
nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que 
são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a 
nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e 
as respostas das famílias. 

30/07/20 A equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta 
todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os 
pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que 
ainda não foi realizado 
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Relatório Mensal 

 
Usuário: Leonardo Assunção Martins  
Data Nascimento: 04/06/2010 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Psicóloga Mariana Farina Faturi 

 

Data   

07/07/20 Atividade de Psicologia e Fonoaudiologia 
 
Proposta: gravar um vídeo para o youtube, fingindo ser um 
youtuber. 
 
OBJETIVOS TERAPÊUTICOS: estimular a intenção 
comunicativa oral, ampliar a narrativa oral (desenvolver diálogos 
narrativos mais complexos), trabalhar a autonomia e 
autopercepção (desenvolver a noção de suas preferências e sua 
desenvoltura oral e corporal) 
 

14/07/20 Segue conduta terapêutica 
 
Atividade de Psicologia e Fonoaudiologia 
 
Proposta: gravar um vídeo para o youtube, fingindo ser um 
youtuber. 
 
OBJETIVOS TERAPÊUTICOS: estimular a intenção 
comunicativa oral, ampliar a narrativa oral (desenvolver diálogos 
narrativos mais complexos), trabalhar a autonomia e 
autopercepção (desenvolver a noção de suas preferências e sua 
desenvoltura oral e corporal) 

21/07/20 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma 
nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que 
são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a 
nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e 
as respostas das famílias. 

28/07/20 A equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta 
todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os 
pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que 
ainda não foi realizado 
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Relatório Mensal 

 
Usuário: Luan Henrique Sebold 

Data Nascimento: 20/08/2004 

Mês: Julho/2020 

Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 

 

Data   

03/07/20 Atendimento cancelado em função do aumento do número de 
casos de COVID-19. 
A família foi acompanhada via whatsapp. 

10/07/20 Atividade de Psicologia e Educação Musical 
 
Proposta: Escolha uma música que goste muito, coloque para 
tocar e feche os olhos. Enquanto escuta a música, vá sentindo as 
sensações que ela te proporciona (felicidade? Esperança? 
Tranquilidade? Etc). Depois escreva o que sentiu e faça um 
desenho sobre isso. Fale um pouco também sobre o desenho, 
pode ser por vídeo ou também escrito, como preferir. 

17/07/20 Segue conduta terapêutica 
 
Atividade de Psicologia e Educação Musical 
 
Proposta: Escolha uma música que goste muito, coloque para 
tocar e feche os olhos. Enquanto escuta a música, vá sentindo as 
sensações que ela te proporciona (felicidade? Esperança? 
Tranquilidade? Etc). Depois escreva o que sentiu e faça um 
desenho sobre isso. Fale um pouco também sobre o desenho, 
pode ser por vídeo ou também escrito, como preferir. 

24/07/20 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma 
nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que 
são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a 
nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e 
as respostas das famílias. 

31/07/20 A equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta 
todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os 
pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que 
ainda não foi realizado 
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Relatório Mensal 

 

Usuário: Lucas Eduardo Vargas Dornelles 
Data Nascimento: 04/05/2004 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 

 

Data   

07/07/20 Atividade terapêutica para casa 
 
Proposta: realizar uma linha do tempo 
OBJETIVOS: trabalhar as funções cognitivas (memória, atenção, 
linguagem, orientação e emoção). 

14/07/20 Atividade de Psicologia e Pedagogia 
 
Proposta: "Roda de Conversa": Escrevam em pedaços de papéis 
temas de assuntos para serem discutidos, como por exemplo: 
adolescência, profissões, amizades, família, atualidades... Como 
se fosse um "sorteio", cada um retira um papel, lê o tema que saiu 
e debatem sobre o assunto, cada um falando a sua opinião e 
fazendo reflexões! 
 
OBJETIVOS: trabalhar as funções cognitivas (memória, atenção, 
linguagem, orientação e emoção), interação entre os membros 
da família e diálogo 

21/07/20 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma 
nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que 
são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a 
nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e 
as respostas das famílias. 

28/07/20 A equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta 
todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os 
pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que 
ainda não foi realizado 
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Relatório Mensal 

 

Usuário: Luciana Algaza Fuentes 
Data Nascimento: 29/05/2015 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 

 

Data   

06/07/20 Atividade de Psicologia, Fonoaudiologia e Fisioterapia 
 
Proposta: observar quanto tempo ela passa em média nos 
aparelhos eletrônicos. 
Sugestão de brincadeira: adoleta, esconde-esconde ou pega-
pega 

13/07/20 Atividade de Psicologia, Fonoaudiologia e Fisioterapia 
 
Projeto 10 minutos para se desenvolver brincando. 
Atividade: imagens em sequência 

20/07/20 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma 
nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que 
são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a 
nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e 
as respostas das famílias. 

27/07/20 A equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta 
todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os 
pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que 
ainda não foi realizado 
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Relatório Mensal 

 
Usuário: Miguel Fernando Ferraz 
Data Nascimento: 01/09/2015 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 
 

 

Data   

03/07/20 Atendimento cancelado em função do aumento de casos do 
COVID-19. 
A família recebeu orientações e acompanhamento via whatsapp. 

10/07/20 Atividade de Psicologia e Fonoaudiologia 
 
Proposta: bola com perguntas 
 
Objetivos: desenvolver a intenção comunicativa, aumentar o 
vocabulário, trabalhar a interação entre a família e aprimorar a 
narrativa oral. 

17/07/20 Segue a conduta 
 
Atividade de Psicologia e Fonoaudiologia 
 
Proposta: bola com perguntas 
 
Objetivos: desenvolver a intenção comunicativa, aumentar o 
vocabulário, trabalhar a interação entre a família e aprimorar a 
narrativa oral. 

24/07/20 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma 
nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que 
são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a 
nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e 
as respostas das famílias. 

31/07/20 A equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta 
todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os 
pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que 
ainda não foi realizado 
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Relatório Mensal 

 

Usuário: Miguel Franke Machado 
Data Nascimento: 06/04/2012 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 

 

 

Data   

06/07/20 Atividade terapêutica de Psicologia, Terapia Ocupacional e 
Educação Musical 
 
Formulamos algumas perguntas para que o Miguel possa 
responder, auxiliem ele na escrita ou se for por vídeo também 
podem ir auxiliando a responder cada pergunta. É importante que 
cada pergunta seja pensada com carinho e respondida da melhor 
forma possível. 
 
OBJETIVOS: avaliar a percepção de si e do ambiente, trabalhar 
memória e funções executivas, trabalhar sentimentos e emoções, 
avaliar gosto musical e tentar introduzir o hábito e a importância 
de ouvir músicas diversas. 

13/07/20 Segue conduta 
 
Atividade terapêutica de Psicologia, Terapia Ocupacional e 
Educação Musical 
 
Formulamos algumas perguntas para que o Miguel possa 
responder, auxiliem ele na escrita ou se for por vídeo também 
podem ir auxiliando a responder cada pergunta. É importante que 
cada pergunta seja pensada com carinho e respondida da melhor 
forma possível. 
 
OBJETIVOS: avaliar a percepção de si e do ambiente, trabalhar 
memória e funções executivas, trabalhar sentimentos e emoções, 
avaliar gosto musical e tentar introduzir o hábito e a importância 
de ouvir músicas diversas. 

20/07/20 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma 
nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que 
são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a 
nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e 
as respostas das famílias. 
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27/07/20 A equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta 
todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os 
pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que 
ainda não foi realizado 
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Relatório Mensal 

 
Usuário: Sofia Taborda do Amaral 
Data Nascimento: 22/10/2009 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 
 

 

Data   

07/07/20 Atividade de Psicologia, e Fonoaudiologia 
 
Proposta: Compreender o funcionamento familiar. É para a 
família observar quanto tempo em média a Sofia utiliza os 
aparelhos eletrônicos. Exemplos: celular, computador, tablet etc. 
Registrar através de anotações e fotos. 
 
Objetivos: conhecer o funcionamento familiar para poder 
estruturar melhor as atividades terapêuticas. 

14/07/20 Atividade de Psicologia, Pedagogia e Fonoaudiologia 
 
Proposta: O que tem em cada cômodo da casa? A usuária deverá 
associar cada objeto/comida com o respectivo lugar da casa 
(foram enviadas imagens). Ao final dessa folha, há um quadro de 
fotos para ela recortar e cortar nos quadrados abaixo. Ela deverá 
escrever o nome dos objetos/cômodos e ler. 
 
Objetivos: estimular a linguagem oral (compreensão), atenção 
auditiva, funções cognitivas (memória, atenção/concentração e 
orientação espacial), observar a leitura/escrita e a motricidade 
fina. 

21/07/20 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma 
nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que 
são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a 
nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e 
as respostas das famílias. 

28/07/20 A equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta 
todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os 
pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que 
ainda não foi realizado 
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Relatório Mensal 

 

Usuário: Victor Hugo Vaz 
Data Nascimento: 10/08/2010 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Psicóloga Mariana Faturi 

 

Data   

06/07/20 Atividade de Psicologia, Fonoaudiologia e Fisioterapia 
 
Proposta: a ideia é que vocês sentem e pensem juntos em todas 
as responsabilidades que ele tem dentro de casa. Façam uma 
lista descrevendo todas as responsabilidades que ele tem. 
Comecem pelo quarto dele (arruma a cama e os brinquedos?), 
cozinha (ajuda a cozinhar?) Sabe colocar a mesa? Lava louça? 
Etc), sala (organiza alguma coisa? O que faz na sala?), banheiro 
(organiza alguma coisa no banheiro? Faz alguma coisa além de 
suas necessidades e tomar banho?), garagem e pátio (se tiver). 
 
OBJETIVO TERAPÊUTICO: Por que estamos pedindo isso? 
Porque assim iremos compreender melhor como vocês se 
organizam em casa e a partir disso podemos ajudar melhor Victor 
a compreender suas responsabilidades dentro de casa para se 
tornar um adulto comprometido com seus deveres. 

13/07/20 Atividade de Psicologia, Fonoaudiologia e Fisioterapia 
 
Jogo das Palavras e Sentimentos 
 
Algumas crianças têm dificuldades em expressar seus 
sentimentos quando questionadas. Mas quando utilizamos 
alguma brincadeira ou atividade lúdica, elas se tornam mais 
espontâneas e são capazes de falar mais sobre sentimentos e 
sobre o que guardam dentro de si. Vamos então sugerir para 
vocês uma técnica que possibilita essa maior expressão de 
sentimentos e que é divertida. 
 
Material: folha e fichas em forma de botões (podem ser botões 
mesmo ou aquelas fichas do jogo de damas). 
OBJETIVO TERAPÊUTICO: Trabalhar emoções e sentimentos, 
movimentos corporais, atenção, percepção de si e do ambiente, 
resolução de problemas, memória e aprimorar a narrativa oral. 

20/07/20 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma 
nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que 
são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a 
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nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e 
as respostas das famílias. 

27/07/20 A equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta 
todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os 
pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que 
ainda não foi realizado 
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RELATÓRIO MENSAL – JULHO/2020 
 

 
Relatório Mensal 

 

Paciente:  Andriel Henrique Cremonte Nantes Rodrigues 

Data Nascimento: 08/05/2007 – 13a 2m 

Mês: Julho/2020 

Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 

 

 

 

Data   

 Realizada paralização dos atendimentos presenciais por conta do COVID-

19. Mantem-se os atendimentos remotos e envio de atividades semanais. 

07/07/20 Enviado atividade de coordenação visuomotora e coordenação motora 

global através do brincar de pega-pega. 

RESPOSTA: Pendente. 

14/07/20 Mantem conduta pois família não respondeu a atividade. 

RESPOSTA: Pendente. 

21/07/20 Revisão de atividades durante a quarentena do período de 23-03 a 17-07. 

28/07/20 Realizado a elaboração de uma plataforma de digital para realizar a 

comunicação e envio de atividades com as famílias. 
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Relatório Mensal 

 

Paciente:  Anthony Moeller e Silva 

Data Nascimento: 03/04/2012 – 8 a  3 m 

Mês: Julho/2020 

Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 

 

 

 

Data   

 Realizada paralização dos atendimentos presenciais por conta do COVID-

19. Mantem-se os atendimentos remotos e envio de atividades 

semanais. 

07/07/20 Enviado proposta para ampliação do brincar para desenvolver atenção 

compartilhada e flexibilidade cognitiva. 

RESPOSTA: Pendente. 

14/07/20 Mantida conduta anterior. 

RESPOSTA: Pendente. 

21/07/20 Revisão de atividades durante a quarentena do período de 23-03 a 17-07. 

28/07/20 Realizado a elaboração de uma plataforma de digital para realizar a 

comunicação e envio de atividades com as famílias. 
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Relatório Mensal 

 

Paciente:  Arádia Mazia Barreiros de Alexandri 

Data Nascimento: 04/03/2015– 5anos 4meses 

Mês: Julho/2020 

Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 

 

 

 

Data   

 Realizada paralização dos atendimentos presenciais por conta do COVID-

19. Mantem-se os atendimentos remotos e envio de atividades 

semanais. 

10/07/20 Enviado proposta de atividade que consistia em brincar com criança 

criando histórias de sua rotina.  

RESPOSTA: Atividade Realizada. 

17/07/20 Enviado atividade cuja a proposta são realizar rotinas sensório sociais. 

Com objetivo de aprimorar a atenção compartilhada e comunicação 

social.  

RESPOSTA: Atividade realizada. 

24/07/20 Revisão de atividades durante a quarentena do período de 23-03 a 17-

07. 

31/07/20 Realizado a elaboração de uma plataforma de digital para realizar a 

comunicação e envio de atividades com as famílias. 
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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 6meses 

Mês: Julho / 2020 

Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 

 

 

 

Data   

 Realizada paralização dos atendimentos presenciais por conta do COVID-

19. Mantem-se os atendimentos remotos e envio de atividades semanais. 

10/07/20 Enviado proposta para desenvolver habilidades de manipulação e 

coordenação visuomotoras. Utilizado estratégia de auxilia-lo nos jogos 

com bola.   

RESPOSTA: Pendente. 

17/07/20 Mantenho conduta terapêutica. 

RESPOSTA: Pendente. 

24/07/20 Revisão de atividades durante a quarentena do período de 23-03 a 17-07. 

31/07/20 Realizado a elaboração de uma plataforma de digital para realizar a 

comunicação e envio de atividades com as famílias. 
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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 4meses 

Mês: Julho / 2020 

Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 

 

 

 

Data   

 Realizada paralização dos atendimentos presenciais por conta do COVID-

19. Mantem-se os atendimentos remotos e envio de atividades semanais. 

06/07/20 Enviado atividade para aprimorar coordenação motora global. Consistia 

em Criar um circuito motor caseiro.  

RESPOSTA: Pendente. 

13/07/20 Enviado orientações sobre a importância do brincar no desenvolvimento 

infantil. Proposto também desenvolvimento do projeto “10minutos para 
se desenvolver brincando”, onde a família deverá encontrar espaços 
diariamente para brincar com a criança. 

RESPOSTA: Pendente. 

20/07/20 Revisão de atividades durante a quarentena do período de 23-03 a 17-07. 

27/07/20 Realizado a elaboração de uma plataforma de digital para realizar a 

comunicação e envio de atividades com as famílias. 
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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 4m 

Mês: Julho / 2020 

Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 

 

 

Data   

 Realizada paralização dos atendimentos presenciais por conta do COVID-

19. Mantem-se os atendimentos remotos e envio de atividades 

semanais. 

06/07/20 Enviado exercício específico de fortalecimento e estabilidade da 

articulação do quadril. (Exercício de ponte, manutenção da posição por 

30 segundos por três vezes; Exercício de elevação de MMII em posição 

DD, sustentação por 30 segundos por 3 vezes). Realização de ao menos 3 

vezes por semana.   

RESPOSTA: Família enviou vídeos demostrando a realização. 

13/07/20 Enviado atividade “Perguntas que vão dar o que falar”, em conjunto com 
Fonoaudióloga e Educação Física. Consistia em uma série de perguntas 

pré elaboradas para que Edie respondesse com a família. Objetivo 

promover diálogo e narrativa. 

RESPOSTA: Atividade realizada pela família.  

20/07/20 Revisão de atividades durante a quarentena do período de 23-03 a 17-

07. 

27/07/20 Realizado a elaboração de uma plataforma de digital para realizar a 

comunicação e envio de atividades com as famílias. 
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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 5meses 

Mês: Julho / 2020 

Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 

 

 

 

Data   

 Realizada paralização dos atendimentos presenciais por conta do COVID-

19. Mantem-se os atendimentos remotos e envio de atividades semanais. 

07/07/20 Enviado vídeos de atividade: - Plantando sementes; - Carimbo com 

algodão. 

RESPOSTA: Pendente. 

14/07/20 Mantemos conduta terapêutica. 

RESPOSTA: Pendente. 

21/07/20 Revisão de atividades durante a quarentena do período de 23-03 a 17-07. 

28/07/20 Realizado a elaboração de uma plataforma de digital para realizar a 

comunicação e envio de atividades com as famílias. 
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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   

 Realizada paralização dos atendimentos presenciais por conta do COVID-

19. Mantem-se os atendimentos remotos e envio de atividades semanais. 

07/07/20 Enviado exercício de coordenação visuomotora e motricidade global. 

Consistia em exercício de pular corda junto com a família. 

RESPOSTA: Pendente. 

14/07/20 Mantenho conduta terapêutica. 

RESPOSTA: Pendente. 

21/07/20 Revisão de atividades durante a quarentena do período de 23-03 a 17-07. 

28/07/20 Realizado a elaboração de uma plataforma de digital para realizar a 

comunicação e envio de atividades com as famílias. 
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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 – 11a  

Mês: Julho / 2020 

Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 

 

 

Data   

 Realizada paralização dos atendimentos presenciais por conta do COVID-

19. Mantem-se os atendimentos remotos e envio de atividades 

semanais. 

06/07/20 Enviado atividade para aprimoramento da motricidade fina e 

criatividade. A proposta consistiu em criar um brinquedo a partir de 

sucatas. 

RESPOSTA: Atividade realizada. 

13/07/20 Enviado atividade para integração da percepção visual e proprioceptiva 

com a resposta motora. Jogo de embaixadinhas com bola de futebol. 

RESPOSTA: Realizada. 

20/07/20 Revisão de atividades durante a quarentena do período de 23-03 a 17-

07. 

27/07/20 Realizado a elaboração de uma plataforma de digital para realizar a 

comunicação e envio de atividades com as famílias. 
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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 9m 

Mês: Julho/2020 

Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 

 

 

 

Data   

 Realizada paralização dos atendimentos presenciais por conta do COVID-

19. Mantem-se os atendimentos remotos e envio de atividades 

semanais. 

10/07/20 Enviado atividade em conjunto com Fonoaudiologia. Consiste em lançar 

uma bola de uma pessoa para a outra realizando narrativas ou perguntas 

em cada jogada. Objetivos: desenvolver a coordenação visuomotora e a 

interação e comunicação social. 

RESPOSTA: Pendente. 

17/07/20 Mantido conduta terapêutica. 

RESPOSTA: Pendente. 

24/07/20 Revisão de atividades durante a quarentena do período de 23-03 a 17-07. 

31/07/20 Realizado a elaboração de uma plataforma de digital para realizar a 

comunicação e envio de atividades com as famílias. 
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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 – 13anos  

Mês: Julho / 2020 

Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 

 

 

 

Data   

 Realizada paralização dos atendimentos presenciais por conta do COVID-

19. Mantem-se os atendimentos remotos e envio de atividades semanais. 

10/07/20 Enviado atividade em conjunto com a profissional de pedagogia. Atividade 

de pareamento de nome. 

RESPOSTA: Pendente. 

17/07/20 Mantido conduta terapêutica. 

RESPOSTA: Pendente. 

24/07/20 Revisão de atividades durante a quarentena do período de 23-03 a 17-07. 

31/07/20 Realizado a elaboração de uma plataforma de digital para realizar a 

comunicação e envio de atividades com as famílias. 
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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: Julho / 2020 

Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 

 

 

 

Data   

 Realizada paralização dos atendimentos presenciais por conta do COVID-

19. Mantem-se os atendimentos remotos e envio de atividades semanais. 

06/07/20 Enviado atividade para desenvolver coordenação visuomotora e 

coordenação motora geral através de jogos com bola e ou balão. 

RESPOSTA: Atividade realizada pela família. 

13/07/20 Enviado orientações sobre a importância do brincar no desenvolvimento 

infantil. Proposto também desenvolvimento do projeto “10minutos para 
se desenvolver brincando”, onde a família deverá encontrar espaços 
diariamente para brincar com a criança. 

RESPOSTA: Atividade realizada pela família. 

20/07/20 Revisão de atividades durante a quarentena do período de 23-03 a 17-07. 

27/07/20 Realizado a elaboração de uma plataforma de digital para realizar a 

comunicação e envio de atividades com as famílias. 
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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: Julho/2020 

Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 

 

 

 

Data   

 Realizada paralização dos atendimentos presenciais por conta do COVID-

19. Mantem-se os atendimentos remotos e envio de atividades 

semanais. 

07/07/20 Enviado atividade de mobilização passiva das articulações do MMSS.  

RESPOSTA: Realizado pela família. 

14/07/20 Enviado atividade de relaxamento para diminuição do tônus muscular. 

RESPOSTA: Realizado pela família. 

21/07/20 Revisão de atividades durante a quarentena do período de 23-03 a 17-

07. 

28/07/20 Realizado a elaboração de uma plataforma de digital para realizar a 

comunicação e envio de atividades com as famílias. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 

 

Paciente:  Guilherme Cavalheiro Santos 

Data Nascimento: 10/04/2009– 11a 3m 

Mês: Julho/2020 

Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 

 

 

 

Data   

 Realizada paralização dos atendimentos presenciais por conta do COVID-

19. Mantem-se os atendimentos remotos e envio de atividades 

semanais. 

09/07/20 Enviado Exercício para desenvolvimento da coordenação motora através 

da percepção rítmica do movimento. Realização de movimentos de 

marcha através da condução de uma música. 

RESPOSTA: Atividade realizada. 

16/07/20 Enviado Exercício para desenvolvimento da coordenação motora através 

da percepção rítmica do movimento. Realização de exercícios de 

polichinelo. 

RESPOSTA: Pendente. 

23/07/20 Revisão de atividades durante a quarentena do período de 23-03 a 17-07. 

30/07/20 Realizado a elaboração de uma plataforma de digital para realizar a 

comunicação e envio de atividades com as famílias. 
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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: Julho/2020 

Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 

 

 

 

Data   

02/07/20 Realizada paralização dos atendimentos presenciais por conta do COVID-

19. Mantem-se os atendimentos remotos e envio de atividades semanais. 

06/07/20 Enviado exercício para desenvolvimento de habilidade motora (salto 

lateral). Consistia em realizar saltos laterais por sobre um barbante. 

RESPOSTA: Pendente. 

13/07/20 Mantido conduta terapêutica. 

RESPOSTA: Pendente. 

20/07/20 Revisão de atividades durante a quarentena do período de 23-03 a 17-07. 

27/07/20  
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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: Julho / 2020 

Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 

 

 

 

Data   

 Realizada paralização dos atendimentos presenciais por conta do COVID-

19. Mantem-se os atendimentos remotos e envio de atividades semanais. 

10/07/20 Enviado exercício para aprimoramento da coordenação visuomotora. 

Utilizado estratégia do desafio das embaixadinhas. 

RESPOSTA: Pendente. 

17/07/20 Mantido conduta terapêutica. 

RESPOSTA: Pendente. 

24/07/20 Revisão de atividades durante a quarentena do período de 23-03 a 17-07. 

31/07/20 Realizado a elaboração de uma plataforma de digital para realizar a 

comunicação e envio de atividades com as famílias. 
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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: Julho/2020 

Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 

 

 

 

Data   

 Realizada paralização dos atendimentos presenciais por conta do COVID-

19. Mantem-se os atendimentos remotos e envio de atividades semanais. 

10/07/20 Enviado exercícios de alongamento para os músculos quadríceps femoral 

e iliopsoas.  

RESPOSTA: Pendente. 

17/07/20 Mantenho conduta terapêutica. 

RESPOSTA: Pendente. 

24/07/20 Revisão de atividades durante a quarentena do período de 23-03 a 17-

07. 

31/07/20 Realizado a elaboração de uma plataforma de digital para realizar a 

comunicação e envio de atividades com as famílias. 
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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 6m 

Mês: Julho / 2020 

Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 

 

 

 

Data   

 Realizada paralização dos atendimentos presenciais por conta do COVID-

19. Mantem-se os atendimentos remotos e envio de atividades semanais. 

06/07/20 Enviado atividade para ganho de força em MMSS. Consistia em realizar 

movimentos de rolo de pulso.  

RESPOSTA: Pendente. 

13/07/20 Mantido conduta terapêutica. 

RESPOSTA: Pendente. 

20/07/20 Revisão de atividades durante a quarentena do período de 23-03 a 17-07. 

27/07/20 Realizado a elaboração de uma plataforma de digital para realizar a 

comunicação e envio de atividades com as famílias. 
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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 11m 

Mês: Julho/2020  

Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 

 

 

 

Data   

 Realizada paralização dos atendimentos presenciais por conta do COVID-

19. Mantem-se os atendimentos remotos e envio de atividades 

semanais. 

07/07/20 Enviado atividade para aprimorar o sistema de controle postural. 

Exercício consistia em jogar uma bola, de uma pessoa para a outra, em 

diferentes bases de suporte em posição ortostática. 

RESPOSTA: Família respondeu a atividade. 

14/07/20 Enviado exercício para aprimorar o sistema de controle postural. 

Consiste em permanecer por 1 minuto na posição ortostática de apoio 

unipodal. A ideia é que seja um processo, inicie com poucos segundos de 

manutenção até o ponto onde consiga permanecer por 1 minuto em 

completa estabilidade. 

RESPOSTA: Pendente. 

21/07/20 Revisão de atividades durante a quarentena do período de 23-03 a 17-

07. 

28/07/20 Realizado a elaboração de uma plataforma de digital para realizar a 

comunicação e envio de atividades com as famílias. 
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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 10m 

Mês: Julho / 2020 

Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 

 

 

 

Data   

 Realizada paralização dos atendimentos presenciais por conta do COVID-

19. Mantem-se os atendimentos remotos e envio de atividades semanais. 

10/07/20 Enviado atividade em conjunto com equipe multiprofissional. Nome da 

atividade: “Objetos diferentes, cores iguais”.  
RESPOSTA: Pendente. 

17/07/20 Mantido conduta terapêutica. 

RESPOSTA: Pendente. 

24/07/20 Revisão de atividades durante a quarentena do período de 23-03 a 17-07. 

31/07/20 Realizado a elaboração de uma plataforma de digital para realizar a 

comunicação e envio de atividades com as famílias. 
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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 10m 

Mês: Julho/2020 

Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 

 

 

 

Data   

 Realizada paralização dos atendimentos presenciais por conta do COVID-

19. Mantem-se os atendimentos remotos e envio de atividades 

semanais. 

09/07/20 Enviado atividade de coordenação motora e consciência rítmica. Utilizado 

o jogo de mão adoleta modificado, onde foi utilizado movimentos dos 

MMII também. 

RESPOSTA: Atividade realizada. 

16/07/20 Enviado atividade para desenvolver habilidade de salto. Utilizado diversas 

estratégias como pulo em altura; pular sobre o bastão; dançar a música 

“vamos pular”; imitar movimentos de macaco. 
RESPOSTA: Atividade realizada. 

23/07/20 Revisão de atividades durante a quarentena do período de 23-03 a 17-07. 

30/07/20 Realizado a elaboração de uma plataforma de digital para realizar a 

comunicação e envio de atividades com as famílias. 
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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 2 meses 

Mês: Julho/2020  

Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 

 

 

 

Data   

 Realizada paralização dos atendimentos presenciais por conta do COVID-

19. Mantem-se os atendimentos remotos e envio de atividades 

semanais. 

07/07/20 Enviado atividade para aprimorar o sistema de controle postural. 

Exercício consistia em jogar uma bola, de uma pessoa para a outra, em 

diferentes bases de suporte em posição ortostática. 

RESPOSTA: Pendente. 

14/07/20 Mantenho conduta terapêutica. 

RESPOSTA: Pendente. 

21/07/20 Revisão de atividades durante a quarentena do período de 23-03 a 17-

07. 

28/07/20 Realizado a elaboração de uma plataforma de digital para realizar a 

comunicação e envio de atividades com as famílias. 
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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 7m 

Mês: Julho/2020 

Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 

 

 

 

Data   

 Realizada paralização dos atendimentos presenciais por conta do 

COVID-19. Mantem-se os atendimentos remotos e envio de atividades 

semanais. 

09/07/20 Enviado atividade do brincar estruturado. Consistia em criar situações 

do dia a dia através de carrinhos, lego e etc. 

RESPOSTA: Pendente. 

16/07/20 Mantenho conduta terapêutica. 

RESPOSTA: Pendente. 

23/07/20 Revisão de atividades durante a quarentena do período de 23-03 a 17-

07. 

30/07/20 Realizado a elaboração de uma plataforma de digital para realizar a 

comunicação e envio de atividades com as famílias. 
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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:  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   

 Realizada paralização dos atendimentos presenciais por conta do COVID-

19. Mantem-se os atendimentos remotos e envio de atividades semanais. 

09/07/20 Enviado atividade em conjunto com equipe multiprofissional chamada 

“pense antes de falar”.  
RESPOSTA: Pendente. 

16/07/20 Mantido conduta terapêutica. 

RESPOSTA: Pendente. 

23/07/20 Revisão de atividades durante a quarentena do período de 23-03 a 17-07. 

30/07/20 Realizado a elaboração de uma plataforma de digital para realizar a 

comunicação e envio de atividades com as famílias. 
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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: Julho/2020 

Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 

 

 

 

Data   

 Realizada paralização dos atendimentos presenciais por conta do COVID-

19. Mantem-se os atendimentos remotos e envio de atividades semanais. 

09/07/20 Enviado, juntamente com a equipe multiprofissional, uma atividade de 

organização da rotina. 

RESPOSTA: Pendente. 

16/07/20 Mantido conduta terapêutica. 

RESPOSTA: Pendente. 

23/07/20 Revisão de atividades durante a quarentena do período de 23-03 a 17-07. 

30/07/20 Realizado a elaboração de uma plataforma de digital para realizar a 

comunicação e envio de atividades com as famílias. 
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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 1mês 

Mês: Julho/2020  

Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 

 

 

 

Data   

 Realizada paralização dos atendimentos presenciais por conta do COVID-

19. Mantem-se os atendimentos remotos e envio de atividades 

semanais. 

07/07/20 Enviado exercício de alongamento muscular para músculo quadríceps 

femoral.  

RESPOSTA: Atividade realizada pela família. 

14/07/20 Enviado exercício de alongamento para músculo tensor da fáscia lata. 

RESPOSTA: Atividade realizada pela família. 

21/07/20 Revisão de atividades durante a quarentena do período de 23-03 a 17-

07. 

28/07/20 Realizado a elaboração de uma plataforma de digital para realizar a 

comunicação e envio de atividades com as famílias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

455 / 702



 

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: Julho/2020 

Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 

 

 

Data   

 Realizada paralização dos atendimentos presenciais por conta do COVID-

19. Mantem-se os atendimentos remotos e envio de atividades semanais. 

10/07/20 Enviado proposta para realização de alongamentos com a família. A ideia 

é ir além do alongamento muscular e desenvolver a característica de 

independência na escolha. 

RESPOSTA: Pendente. 

17/07/20 Mantido conduta terapêutica. 

RESPOSTA: Pendente. 

24/07/20 Revisão de atividades durante a quarentena do período de 23-03 a 17-

07. 

31/07/20 Realizado a elaboração de uma plataforma de digital para realizar a 

comunicação e envio de atividades com as famílias. 
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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:  Liv Agatha Carvalho 

Data Nascimento: 19/06/2017 – 3 anos e 1mês 

Mês: Julho/2020 

Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 

 

 

 

Data   

 Realizada paralização dos atendimentos presenciais por conta do COVID-

19. Mantem-se os atendimentos remotos e envio de atividades 

semanais. 

09/07/20 Enviado atividade para coordenação visuomotora e interação social 

através de jogos com bola. 

RESPOSTA: Família realizou a atividade. 

16/07/20 Enviado proposta de elaboração de projeto “10 minutos para se 

desenvolver brincando”. Consiste em criar um hábito familiar de reservar 
ao menos 10 minutos do dia para parar tudo o que estiver fazendo e 

brincar juntamente com a criança. 

RESPOSTA: Atividade realizada pela família. 

23/07/20 Revisão de atividades durante a quarentena do período de 23-03 a 17-07. 

30/07/20 Realizado a elaboração de uma plataforma de digital para realizar a 

comunicação e envio de atividades com as famílias. 
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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 11m 

Mês: Julho/2020 

Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 

 

 

 

Data   

 Realizada paralização dos atendimentos presenciais por conta do COVID-

19. Mantem-se os atendimentos remotos e envio de atividades semanais. 

10/07/20 Enviado atividade para aprimorar o sistema de controle postural. Consistia 

em jogar a bola de uma pessoa para a outra na posição sentado sem apoio 

no tronco. 

RESPOSTA: Pendente. 

17/07/20 Mantenho conduta terapêutica. 

RESPOSTA: Pendente. 

24/07/20 Revisão de atividades durante a quarentena do período de 23-03 a 17-07. 

31/07/20 Realizado a elaboração de uma plataforma de digital para realizar a 

comunicação e envio de atividades com as famílias. 
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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: Julho/2020 

Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 

 

 

 

Data   

 Realizada paralização dos atendimentos presenciais por conta do COVID-

19. Mantem-se os atendimentos remotos e envio de atividades 

semanais. 

10/07/20 Enviado proposta de atividade chamada “história em movimento”. 
Consiste em contar histórias e representa-las através de movimentos 

corporais.  

RESPOSTA: Pendente. 

17/07/20 Mantenho conduta terapêutica. 

RESPOSTA: Pendente. 

24/07/20 Revisão de atividades durante a quarentena do período de 23-03 a 17-

07. 

31/07/20 Realizado a elaboração de uma plataforma de digital para realizar a 

comunicação e envio de atividades com as famílias. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

 

 

Relatório Mensal 

 

Paciente:  Luciana Alzaga Fuentes 

Data Nascimento: 29/05/2015– 5anos e 1 mês  

Mês: Julho/2020 

Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 

 

 

 

Data   

 Realizada paralização dos atendimentos presenciais por conta do COVID-

19. Mantem-se os atendimentos remotos e envio de atividades 

semanais. 

06/07/20 Enviado atividade em formas de brincadeiras para desenvolvimento de 

habilidades socioemocionais e coordenação motora. Jogo de mãos: 

Adoleta. Brincadeira de esconde-esconde. Enviado também questionário 

sobre tempo de permanência diário nas “telinhas”. 
13/07/20 Enviado orientação sobre a importância do brincar na infância. Junto um 

proposta de um projeto chamado “10 minutos para se desenvolver 

brincando”, onde a família encontrará um tempo diariamente para parar 
tudo e brincar com a criança. 

20/07/20 Revisão de atividades durante a quarentena do período de 23-03 a 17-

07. 

27/07/20   
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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 5m  

Mês: Julho/2020 

Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 

 

 

 

Data   

 Realizada paralização dos atendimentos presenciais por conta do COVID-

19. Mantem-se os atendimentos remotos e envio de atividades 

semanais. 

09/07/20 Enviado atividade de brincar estruturada, onde a família deveria 

construir um cenário, a partir de carrinhos e caixas de papelão, 

representando situações do dia a dia da criança. 

RESPOSTA: Pendente. 

16/07/20 Mantido conduta terapêutica. 

RESPOSTA: Pendente. 

23/07/20 Revisão de atividades durante a quarentena do período de 23-03 a 17-07. 

30/07/20 Realizado a elaboração de uma plataforma de digital para realizar a 

comunicação e envio de atividades com as famílias. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

 

 

Relatório Mensal 

 

Paciente:  Miguel Antonio Santos Sanches 

Data Nascimento: 27/10/2012  – 7a 9m 

Mês: Julho/2020 

Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 

 

 

 

Data   

 Realizada paralização dos atendimentos presenciais por conta do COVID-

19. Mantem-se os atendimentos remotos e envio de atividades 

semanais. 

09/07/20 Enviado Exercício para desenvolvimento da coordenação motora através 

da percepção rítmica do movimento. Realização de movimentos de 

marcha através da condução de uma música. 

RESPOSTA: Pendente. 

16/07/20 Mantenho conduta terapêutica. 

RESPOSTA: Pendente. 

23/07/20 Revisão de atividades durante a quarentena do período de 23-03 a 17-07. 

30/07/20 Realizado a elaboração de uma plataforma de digital para realizar a 

comunicação e envio de atividades com as famílias. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

462 / 702



 

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 6meses 

Mês: Julho / 2020 

Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 

 

 

 

Data   

 Realizada paralização dos atendimentos presenciais por conta do COVID-

19. Mantem-se os atendimentos remotos e envio de atividades semanais. 

06/07/20 Enviado atividade para aprimoramento da coordenação motora através 

da habilidade de salto. Consistia em realizar saltos em distância. 

RESPOSTA: Pendente. 

13/07/20 Mantido conduta, terapêutica. 

RESPOSTA: Pendente. 

20/07/20 Revisão de atividades durante a quarentena do período de 23-03 a 17-07. 

27/07/20 Realizado a elaboração de uma plataforma de digital para realizar a 

comunicação e envio de atividades com as famílias. 
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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 – 13a   

Mês: Julho / 2020 

Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 

 

 

 

Data   

 Realizada paralização dos atendimentos presenciais por conta do COVID-

19. Mantem-se os atendimentos remotos e envio de atividades semanais. 

06/07/20 Enviado atividade para incremento no controle postural. Consistia em 

jogar uma bola em diferentes direções. De uma pessoa para a outra, na 

posição sentado sem apoio de tronco. 

RESPOSTA: Pendente. 

13/07/20 Mantido conduta terapêutica. 

RESPOSTA: Pendente. 

20/07/20 Revisão de atividades durante a quarentena do período de 23-03 a 17-07. 

27/07/20 Realizado a elaboração de uma plataforma de digital para realizar a 

comunicação e envio de atividades com as famílias. 
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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 9m 

Mês: Julho/2020 

Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 

 

 

 

Data   

 Realizada paralização dos atendimentos presenciais por conta do COVID-

19. Mantem-se os atendimentos remotos e envio de atividades semanais. 

07/07/20 Enviado atividade para desenvolvimento da coordenação visuomotora. 

Consistia em jogar balão sem deixar cair no chão. 

RESPOSTA: Atividade realizada pela família. 

14/07/20 Enviado atividade para integração da percepção auditiva com resposta 

motora. Consistia em realizar brincadeira “morto vivo”. 
RESPOSTA: Atividade realizada pela família. 

21/07/20 Revisão de atividades durante a quarentena do período de 23-03 a 17-07. 

28/07/20 Realizado a elaboração de uma plataforma de digital para realizar a 

comunicação e envio de atividades com as famílias. 
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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 3 meses 

Mês: Julho/2023 

Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 

 

 

 

Data   

 Realizada paralização dos atendimentos presenciais por conta do COVID-

19. Mantem-se os atendimentos remotos e envio de atividades 

semanais. 

06/07/20 Enviado, em conjunto com toda a equipe, um questionário para casa sobre 

a rotina da família e da criança.  

13/07/20 Mantido conduta pois família não respondeu. 

RESPOSTA: Família respondeu ao questionário. 

20/07/20 Revisão de atividades durante a quarentena do período de 23-03 a 17-07. 

27/07/20 Realizado a elaboração de uma plataforma de digital para realizar a 

comunicação e envio de atividades com as famílias. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

 

Relatório Mensal 

 

Paciente:  Thales Miguel dos Santos Avila Lopes 

Data Nascimento: 18/05/2014 – 6a 1m 

Mês: Julho/2020 

Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 

 

 

 

Data   

 Realizada paralização dos atendimentos presenciais por conta do COVID-

19. Mantem-se os atendimentos remotos e envio de atividades 

semanais. 

09/07/20 Enviado atividade de brincar estruturada, onde a família deveria 

construir um cenário, a partir de carrinhos e caixas de papelão, 

representando situações do dia a dia da criança. 

RESPOSTA: Pendente. 

16/07/20 Mantido conduta terapêutica. 

RESPOSTA: Pendente. 

23/07/20 Revisão de atividades durante a quarentena do período de 23-03 a 17-07. 

30/07/20 Realizado a elaboração de uma plataforma de digital para realizar a 

comunicação e envio de atividades com as famílias. 
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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 8m 

Mês: Julho/2020 

Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 

 

 

 

Data   

 Realizada paralização dos atendimentos presenciais por conta do COVID-

19. Mantem-se os atendimentos remotos e envio de atividades semanais. 

07/07/20 Enviado atividade para aprimorar sistema proprioceptivo e controle 

postural. Consistia em realizar atividade chamada dança proprioceptiva. 

RESPOSTA: Pendente. 

14/07/20 Mantenho conduta terapêutica. 

RESPOSTA: Pendente. 

21/07/20 Revisão de atividades durante a quarentena do período de 23-03 a 17-07. 

28/07/20 Realizado a elaboração de uma plataforma de digital para realizar a 

comunicação e envio de atividades com as famílias. 
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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 10m 

Mês: Julho/2020 

Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 

 

 

 

Data   

 Realizada paralização dos atendimentos presenciais por conta do 

COVID-19. Mantem-se os atendimentos remotos e envio de atividades 

semanais. 

09/07/20 Enviado atividade de consciência corporal através do uso de música e 

de um boneco de pelúcia.  

RESPOSTA: Atividade realizada. 

16/07/20 Enviado atividade para desenvolver atenção compartilhada, através de 

estratégias de rotinas sensório sociais. 

RESPOSTA: Atividade realizada. 

23/07/20 Revisão de atividades durante a quarentena do período de 23-03 a 17-

07. 

30/07/20 Realizado a elaboração de uma plataforma de digital para realizar a 

comunicação e envio de atividades com as famílias. 
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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 11m 

Mês: Julho/ 2020 

Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 

 

 

Data   

 Realizada paralização dos atendimentos presenciais por conta do COVID-

19. Mantem-se os atendimentos remotos e envio de atividades 

semanais. 

06/07/20 Enviado questionário sobre as responsabilidades de Victor em casa. E 

também, orientações sobre a importância das responsabilidades no 

desenvolvimento humano. 

Objetivos: Orientar e conscientizar sobre a importância de estimular 

senso de responsabilidade no desenvolvimento humano. Implantar 

responsabilidades no dia a dia de Victor. 

RESPOSTA: Atividade concluída pela família. 

13/07/20 Enviado jogo sobre expressões de emoções. Consistia em expressão com 

o rosto, voz e gestos corporais algumas emoções humanas. 

Objetivo: Promover ganho nas habilidades sociais. Auxiliar no 

aprimoramento da motricidade fina e grossa. 

20/07/20 Revisão de atividades durante a quarentena do período de 23-03 a 17-

07. 

27/07/20 Realizado a elaboração de uma plataforma de digital para realizar a 

comunicação e envio de atividades com as famílias. 
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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: Julho/2020 

Profissional: Maurício dos Santos – Fisioterapeuta CREFITO10/243630/F 

 

 

 

Data   

 Realizada paralização dos atendimentos presenciais por conta do COVID-

19. Mantem-se os atendimentos remotos e envio de atividades 

semanais. 

06/07/20 Enviado atividade em forma de brincar para desenvolvimento da 

integração da resposta motora com a percepção visual. Jogo do reloginho. 

Consiste em saltar por cima de uma corda de não para de girar em torno 

de um eixo. 

RESPOSTA: Pendente. 

13/07/20 Mantenho conduta terapêutica. 

RESPOSTA: Pendente. 

20/07/20 Revisão de atividades durante a quarentena do período de 23-03 a 17-07. 

27/07/20 Realizado a elaboração de uma plataforma de digital para realizar a 

comunicação e envio de atividades com as famílias. 
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RELATÓRIO MENSAL – JULHO/2020 
 

 

Relatório Mensal 

 

Usuário: Lorenzo Stein 
Data Nascimento:  27/08/2012 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa José 
 

 

Data   

06/07/2020 Atividade enviada para casa: 

Objetivo: Autonomia, independência e autopercepção 

Proposta: Propor momentos dentro da rotina do Lorenzo que o faça pensar 

e resolver a situação no almoço (Colocar pratos/talheres) e no banho 

(Toalha, shampoo). 

RESPOSTA: Família respondeu, porém não executou corretamente a 

atividade. 

13/07/2020 Atividade enviada para casa: 

Objetivo: Autonomia, independência e autopercepção 

Proposta: Com novas orientações, Propor novamente momentos dentro da 

rotina do Lorenzo que o faça pensar e resolver a situação, em um momento 

de refeição junto com a família (Solicitar que coloque o que falta na mesa, 

ex: pratos, talheres) e no banho (toalha, shampoo). 

RESPOSTA:Família realizou a atividade. 

20/07/2020 

a 

24/07/2020 

Nessa data foi realizada a revisão e organização das atividades da 

quarentena que foram realizadas no período de 23/03 a 17/07. Também 

nesse período foi realizado a construção da plataforma para as famílias 

utilizarem no período de pandemia. 

 

 

27/07/2020 

a 

31/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recebimento das atividades que são 

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

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

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

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

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

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

oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

  

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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Relatório Mensal 

 

Usuário: Willian Rodrigues Domingues Sanabria 
Data Nascimento: 26/07/2013 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa José 
 

 

Data   

06/07/2020 Atividade para casa: 

Aguardar retorno das atividades já enviadas. 

Objetivo: Autopercepção e habilidades sociais. 

Proposta: Preencher com a criança os quadradinhos sobre as preferências 

dela, estimulando que se perceba. Solicitar que a criança pinte os desenhos 

como achar melhor. 

RESPOSTA: Atividade Realizada. 

13/07/2020 Atividade para casa: 

Objetivo: Autopercepção, autocontrole e habilidade sociais. 

Proposta: Brincadeira do mestre mandou direcionada as preferencias da 

criança, onde o adulto deverá orientar a criança a 

Cantar/buscar/brincar/falar sobre as coisas a qual têm preferência. Realizar 

a atividade entre um adulto e a criança. 

20/07/2020 

a 

24/07/2020 

Nessa data foi realizada a revisão e organização das atividades da 

quarentena que foram realizadas no período de 23/03 a 17/07. Também 

nesse período foi realizado a construção da plataforma para as famílias 

utilizarem no período de pandemia. 

 

 

27/07/2020 

a 

31/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recebimento das atividades que são 

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

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

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

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

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

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

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

  

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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Relatório Mensal 

 

Usuário: Yan Frujuelle Ambra 
Data Nascimento:  17/06/2013 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

06/07/2020 Atividade para casa: 

Objetivo: Autopercepção, autocontrole e habilidades sociais 

Proposta: Brincadeira do mestre mandou direcionada as preferencias da 

criança, realizar entre um adulto e a criança. 

RESOSTA: Pendente. 

13/07/2020 Atividade para casa: 

Objetivo: Autopercepção, autocontrole e habilidade sociais. 

Proposta: Brincadeira do mestre mandou direcionada as preferencias da 

criança, onde o adulto deverá orientar a criança a 

Cantar/buscar/brincar/falar sobre as coisas a qual têm preferência. Realizar 

a atividade entre um adulto e a criança. 

RESOSTA: Pendente. 

20/07/2020 

a 

24/07/2020 

Nessa data foi realizada a revisão e organização das atividades da 

quarentena que foram realizadas no período de 23/03 a 17/07. Também 

nesse período foi realizado a construção da plataforma para as famílias 

utilizarem no período de pandemia. 

 

 

27/07/2020 

a 

31/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recebimento das atividades que são 

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

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

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

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

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

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

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

  

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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Relatório Mensal 

 

Usuário: Benjamin Tobia da Costa  
Data Nascimento: 01/08/2014 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa jose 
 

 

Data   

06/07/2020 Atividade para casa: 

Objetivo: Autopercepção, autocontrole e habilidade sociais. 

Proposta: Brincadeira do mestre mandou direcionada as preferencias da 

criança, onde o adulto deverá orientar a criança a 

Cantar/buscar/brincar/falar sobre as coisas a qual têm preferência. Realizar 

a atividade entre um adulto e a criança. 

RESPOSTA: Atividade Realizada. 

13/07/2020 Atividade para casa: 

Objetivo: Desenvolver a memória auditiva, atenção, percepção, associação 

e movimento dos membros superiores. 

Proposta: Atividade "Adivinhe os números": Primeiramente o mediador da 

atividade irá pegar o papel e a caneta e irá fazer o registro de uma 

sequência de números escolhidos por ele (por exemplo 9-3-6-2-4) sem 

deixar os outros jogadores verem os números que estão escritos. Para a 

atividade ficar mais divertida após essa primeira etapa o Benjamim pode se 

tornar o mediador da brincadeira e trocar de lugar com a pessoa que estava 

batendo as palmas. 

20/07/2020 

a 

24/07/2020 

Nessa data foi realizada a revisão e organização das atividades da 

quarentena que foram realizadas no período de 23/03 a 17/07. Também 

nesse período foi realizado a construção da plataforma para as famílias 

utilizarem no período de pandemia. 
 

 

27/07/2020 

a 

31/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recebimento das atividades que são 

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

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

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

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

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

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

oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

  

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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Relatório Mensal 

 

Usuário: Matheus Sthumer Amandio 
Data Nascimento: 06/01/2015 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

06/07/2020 Atividade para casa: 

Objetivo: Conhecer a forma de brincar da criança e família, proporcionando 

momentos de interação, aprimorar processo lúdico e simbólico. 

Proposta: Brincar orientado, com um passo a passo de como realizar a 

brincadeira com a criança. Brincadeira direcionado a rotina da criança 

(Separar os locais que ela frequenta: casa/escola/casa de um 

parente/mercado) e encenar a rotina com bonecos, ursinhos, carrinhos. 

RESPOSTA: Família realizou a atividade 

13/07/2020 Atividade para casa: 

Objetivo: Autopercepção, autocontrole e habilidade sociais. 

Proposta: Brincadeira do mestre mandou direcionada as preferencias da 

criança, onde o adulto deverá orientar a criança a 

Cantar/buscar/brincar/falar sobre as coisas a qual têm preferência. Realizar 

a atividade entre um adulto e a criança. 

20/07/2020 

a 

24/07/2020 

Nessa data foi realizada a revisão e organização das atividades da 

quarentena que foram realizadas no período de 23/03 a 17/07. Também 

nesse período foi realizado a construção da plataforma para as famílias 

utilizarem no período de pandemia. 

 

 

27/07/2020 

a 

31/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recebimento das atividades que são 

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

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

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

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

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

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

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

  

Objetivos Em processo de avaliação terapêutica. 
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Relatório Mensal 

 

Usuário: Gabriel Luiz Pereira Andrade 
Data Nascimento: 21/02/2015 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa José 
 

 

 

Data   

06/07/2020 Atividade para casa: 

Objetivo: Conhecer a forma de brincar da criança e família, proporcionando 

momentos de interação, aprimorar processo lúdico e simbólico. 

Proposta: Brincar orientado, com um passo a passo de como realizar a 

brincadeira com a criança. Brincadeira direcionado a rotina da criança 

(Separar os locais que ela frequenta: casa/escola/casa de um 

parente/mercado) e encenar a rotina com bonecos, ursinhos, carrinhos. 

RESOSTA: Pendente. 

13/07/2020  Atividade para casa: 

Objetivo: Autopercepção, autocontrole e habilidade sociais. 

Proposta: Brincadeira do mestre mandou direcionada as preferencias da 

criança, onde o adulto deverá orientar a criança a 

Cantar/buscar/brincar/falar sobre as coisas a qual têm preferência. Realizar 

a atividade entre um adulto e a criança. 

RESOSTA: Pendente. 

20/07/2020 

a 

24/07/2020 

Nessa data foi realizada a revisão e organização das atividades da 

quarentena que foram realizadas no período de 23/03 a 17/07. Também 

nesse período foi realizado a construção da plataforma para as famílias 

utilizarem no período de pandemia. 

 

 

27/07/2020 

a 

31/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recebimento das atividades que são 

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

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

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

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

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

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

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

  

Objetivo 
Terapêutico 

 

Em processo de avaliação terapêutica. 
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Relatório Mensal 

 

Usuário: Isabella Couto 
Data Nascimento: 16/01/2008 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa José 
 

 

 

Data   

06/07/2020 Atividade para casa: 

Objetivo: Autopercepção, autocontrole e habilidade sociais. 

Proposta: Brincadeira do mestre mandou direcionada as preferencias da 

criança, onde o adulto deverá orientar a criança a 

Cantar/buscar/brincar/falar sobre as coisas a qual têm preferência. Realizar 

a atividade entre um adulto e a criança. 

RESOSTA: Pendente. 

13/07/2020 Atividade enviada novamente para casa: 

Objetivo: Autopercepção, autocontrole e habilidade sociais. 

Proposta: Brincadeira do mestre mandou direcionada as preferencias da 

criança, onde o adulto deverá orientar a criança a 

Cantar/buscar/brincar/falar sobre as coisas a qual têm preferência. Realizar 

a atividade entre um adulto e a criança. 

20/07/2020 

a 

24/07/2020 

Nessa data foi realizada a revisão e organização das atividades da 

quarentena que foram realizadas no período de 23/03 a 17/07. Também 

nesse período foi realizado a construção da plataforma para as famílias 

utilizarem no período de pandemia. 

 

 

27/07/2020 

a 

31/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recebimento das atividades que são 

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

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

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

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

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

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

oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

  

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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Relatório Mensal 

 

Usuário: Soraya Coatti Amarante da Rosa 
Data Nascimento: 11/04/2011 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

06/07/2020 Atividade para casa: 

Objetivo: Conhecer a família da rotina para preparar uma organização de 

atividades.  

Proposta: Questionário referente a rotina da criança. Perguntas: (Qual 

horário Soraya acorda? Qual horário Soraya almoça? Em qual momento do 

dia a família brinca/faz atividade com a Soraya? Qual o melhor horário do 

dia para realizar um relaxamento com a criança? Em que momento do dia a 

família poderá disponibilizar um tempo para brincar com a criança? O que a 

soraya faz quando está sozinha, sem o estímulo dos pais? Quais horários a 

criança assiste TV ou Tablet? Quantas vezes ao dia Soraya escova os dentes? 

Em quais momentos? 

RESOSTA: Pendente. 

13/07/2020 Atividade para casa: 

Objetivo: Conhecer a família da rotina para preparar uma organização de 

atividades.  

Proposta: Questionário referente a rotina da criança. Perguntas: (Qual 

horário Soraya acorda? Qual horário Soraya almoça? Em qual momento do 

dia a família brinca/faz atividade com a Soraya? Qual o melhor horário do 

dia para realizar um relaxamento com a criança? Em que momento do dia a 

família poderá disponibilizar um tempo para brincar com a criança? O que a 

soraya faz quando está sozinha, sem o estímulo dos pais? Quais horários a 

criança assiste TV ou Tablet? Quantas vezes ao dia Soraya escova os dentes? 

Em quais momentos? 

RESPOSTA: Família respondeu a atividade. 

20/07/2020 

a 

24/07/2020 

Nessa data foi realizada a revisão e organização das atividades da 

quarentena que foram realizadas no período de 23/03 a 17/07. Também 

nesse período foi realizado a construção da plataforma para as famílias 

utilizarem no período de pandemia. 

 

 

27/07/2020 

a 

31/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recebimento das atividades que são 

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

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

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

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

quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que  
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ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e 

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

  

Objetivo 

Terapêutico 

Processo de avaliação.  
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Relatório Mensal 

 

Usuário: Enzo Gabriel da Silva Sena 
Data Nascimento: 31/08/2016 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

06/07/2020 Atividade para casa: 

Objetivo: Conhecer a forma de brincar da criança e família, proporcionando 

momentos de interação, aprimorar processo lúdico e simbólico. 

Proposta: Brincar orientado, com um passo a passo de como realizar a 

brincadeira com a criança. Brincadeira direcionado a rotina da criança 

(Separar os locais que ela frequenta: casa/escola/casa de um 

parente/mercado) e encenar a rotina com bonecos, ursinhos, carrinhos. 

RESOSTA: Pendente. 

13/07/2020 Atividade para casa: 

Objetivo: Conhecer a forma de brincar da criança e família, proporcionando 

momentos de interação, aprimorar processo lúdico e simbólico. 

Proposta: Brincar orientado, com um passo a passo de como realizar a 

brincadeira com a criança. Brincadeira direcionado a rotina da criança 

(Separar os locais que ela frequenta: casa/escola/casa de um 

parente/mercado) e encenar a rotina com bonecos, ursinhos, carrinhos. 

RESOSTA: Pendente. 

20/07/2020 

a 

24/07/2020 

Nessa data foi realizada a revisão e organização das atividades da 

quarentena que foram realizadas no período de 23/03 a 17/07. Também 

nesse período foi realizado a construção da plataforma para as famílias 

utilizarem no período de pandemia. 

 

 

27/07/2020 

a 

31/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recebimento das atividades que são 

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

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

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

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

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

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

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

  

Objetivo 

terapêutico 

Em processo de avaliação terapêutica.  
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Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

 

Relatório Mensal 

 

Usuário: Gabriel Silva de Souza 
Data Nascimento: 06/06/2011 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

06/07/2020 Atividade para casa 

Objetivo: Aprimorar a atenção, memória, concentração, fala e interação. 

Proposta: Atividade, pedir ajuda para ele para arrumar a mesa do café, 

contar quantas pessoas, o que precisa ir a mesa, deixar de fora algumas 

coisas, exemplo, a xícara, o leite, o que passar no pão. Pedir para ele olhar a 

mesa e tentar ver o que está faltando, se ele não conseguir dar pistas como 

onde vamos tomar o café? Ou o que vamos passar no pão? Para que ele 

perceba e consiga montar. 

RESOSTA: Pendente. 

13/07/2020 Atividade para casa 

Objetivo: Aprimorar a atenção, memória, concentração, fala e interação. 

Proposta: Atividade, pedir ajuda para ele para arrumar a mesa do café, 

contar quantas pessoas, o que precisa ir a mesa, deixar de fora algumas 

coisas, exemplo, a xícara, o leite, o que passar no pão. Pedir para ele olhar a 

mesa e tentar ver o que está faltando, se ele não conseguir dar pistas como 

onde vamos tomar o café? Ou o que vamos passar no pão? Para que ele 

perceba e consiga montar. 

RESPOSTA: Família realizou a atividade. 

20/07/2020 

a 

24/07/2020 

Nessa data foi realizada a revisão e organização das atividades da 

quarentena que foram realizadas no período de 23/03 a 17/07. Também 

nesse período foi realizado a construção da plataforma para as famílias 

utilizarem no período de pandemia. 

 

 

27/07/2020 

a 

31/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recebimento das atividades que são 

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

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

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

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

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

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

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

  

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: Julho/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa José 
 

 

Data   

07/07/2020 Atividade para casa: 

Objetivo: Conhecer a forma de brincar da criança e família, proporcionando 

momentos de interação, aprimorar processo lúdico e simbólico. 

Proposta: Brincar orientado, com um passo a passo de como realizar a 

brincadeira com a criança. Brincadeira direcionado a rotina da criança 

(Separar os locais que ela frequenta: casa/escola/casa de um 

parente/mercado) e encenar a rotina com bonecos, ursinhos, carrinhos. 

RESOSTA: Pendente. 

14/07/2020 Atividade para casa: 

Objetivo: Conhecer a forma de brincar da criança e família, proporcionando 

momentos de interação, aprimorar processo lúdico e simbólico. 

Proposta: Brincar orientado, com um passo a passo de como realizar a 

brincadeira com a criança. Brincadeira direcionado a rotina da criança 

(Separar os locais que ela frequenta: casa/escola/casa de um 

parente/mercado) e encenar a rotina com bonecos, ursinhos, carrinhos. 

RESOSTA: Pendente. 

20/07/2020 

a 

24/07/2020 

Nessa data foi realizada a revisão e organização das atividades da 

quarentena que foram realizadas no período de 23/03 a 17/07. Também 

nesse período foi realizado a construção da plataforma para as famílias 

utilizarem no período de pandemia. 

 

 

27/07/2020 

a 

31/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recebimento das atividades que são 

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

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

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

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

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

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

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

  

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: Julho/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

07/07/2020 Atividade para casa: 

Objetivo: Conhecer a forma de brincar da criança e família, proporcionando 

momentos de interação, aprimorar processo lúdico e simbólico. 

Proposta: Brincar orientado, com um passo a passo de como realizar a 

brincadeira com a criança. Brincadeira direcionado a rotina da criança 

(Separar os locais que ela frequenta: casa/escola/casa de um 

parente/mercado) e encenar a rotina com bonecos, ursinhos, carrinhos. 

RESPOSTA: Família respondeu, porém precisou de reorientação sobre a 

atividade. 

14/07/2020 Atividade para casa: 

Objetivo: Reorientações sobre a forma de brincar entre a criança e a 

família, proporcionando momentos de interação, aprimorar processo lúdico 

e simbólico. 

Proposta: Brincar orientado, com um passo a passo de como realizar a 

brincadeira com a criança. Brincadeira direcionado a rotina da criança 

(Separar os locais que ela frequenta: casa/escola/casa de um 

parente/mercado) e encenar a rotina com bonecos, ursinhos, carrinhos. 

RESPOSTA: Família realizou a atividade. 

20/07/2020 

a 

24/07/2020 

Nessa data foi realizada a revisão e organização das atividades da 

quarentena que foram realizadas no período de 23/03 a 17/07. Também 

nesse período foi realizado a construção da plataforma para as famílias 

utilizarem no período de pandemia. 

 

 

27/07/2020 

a 

31/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recebimento das atividades que são 

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

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

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

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

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

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

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

  

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: Julho/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

07/07/2020 Atividade para casa: 

Objetivo: Conhecer a forma de brincar da criança e família, proporcionando 

momentos de interação, aprimorar processo lúdico e simbólico. 

Proposta: Brincar orientado, com um passo a passo de como realizar a 

brincadeira com a criança. Brincadeira direcionado a rotina da criança 

(Separar os locais que ela frequenta: casa/escola/casa de um 

parente/mercado) e encenar a rotina com bonecos, ursinhos, carrinhos. 

RESPOSTA: Família respondeu, porém precisou de reorientação sobre a 

atividade. 

14/07/2020 Atividade para casa: 

Objetivo: Reorientações sobre a forma de brincar entre a criança e a família, 

proporcionando momentos de interação, aprimorar processo lúdico e 

simbólico. 

Proposta: Brincar orientado, com um passo a passo de como realizar a 

brincadeira com a criança. Brincadeira direcionado a rotina da criança 

(Separar os locais que ela frequenta: casa/escola/casa de um 

parente/mercado) e encenar a rotina com bonecos, ursinhos, carrinhos. 

RESPOSTA: Família realizou a atividade. 

20/07/2020 

a 

24/07/2020 

Nessa data foi realizada a revisão e organização das atividades da 

quarentena que foram realizadas no período de 23/03 a 17/07. Também 

nesse período foi realizado a construção da plataforma para as famílias 

utilizarem no período de pandemia. 

 

 

27/07/2020 

a 

31/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recebimento das atividades que são 

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

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

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

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

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

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

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

  

Objetivos Em processo de avaliação terapêutica. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

 

Relatório Mensal 

 

Usuário: Antônio Miguel Leal de Paula 
Data Nascimento: 28/06/2017 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

07/07/2020 Atividade para casa: 

Objetivo: Conhecer a forma de brincar da criança e família, proporcionando 

momentos de interação, aprimorar processo lúdico e simbólico. 

Proposta: Brincar orientado, com um passo a passo de como realizar a 

brincadeira com a criança. Brincadeira direcionado a rotina da criança 

(Separar os locais que ela frequenta: casa/escola/casa de um 

parente/mercado) e encenar a rotina com bonecos, ursinhos, carrinhos. 

RESPOSTA: Família respondeu, porém precisou de reorientação sobre a 

atividade. 

14/07/2020 Atividade para casa: 

Objetivo: Reorientações sobre a forma de brincar entre a criança e a família, 

proporcionando momentos de interação, aprimorar processo lúdico e 

simbólico. 

Proposta: Brincar orientado, com um passo a passo de como realizar a 

brincadeira com a criança. Brincadeira direcionado a rotina da criança 

(Separar os locais que ela frequenta: casa/escola/casa de um 

parente/mercado) e encenar a rotina com bonecos, ursinhos, carrinhos. 

No aguardo das atividades enviadas pelos outros profissionais. 

RESPOSTA: Família realizou a atividade. 

20/07/2020 

a 

24/07/2020 

Nessa data foi realizada a revisão e organização das atividades da 

quarentena que foram realizadas no período de 23/03 a 17/07. Também 

nesse período foi realizado a construção da plataforma para as famílias 

utilizarem no período de pandemia. 

 

 

27/07/2020 

a 

31/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recebimento das atividades que são 

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

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

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

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

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

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

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

  

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: Julho/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   
07/07/2020 Atividade para casa: 

Objetivo: Trabalhar a fala e linguagem, como também as habilidades 

socioemocionais. 

Proposta: Sentar-se com a criança em um momento exclusivo, Chamar a 

atenção dele para o vídeo enviado referente a música das emoções, 

enquanto a criança assiste o vídeo, apontar para o desenho ao canto do 

vídeo, nomeando a emoção que aparecerem (Feliz, triste, bobo, bravo), 

Após assistirem apresentar as figuras envidas, incentivando que identifique 

e nomeie as emoções. 

RESOSTA: Pendente. 

14/07/2020 Atividade para casa enviada novamente: 

Objetivo: Trabalhar a fala e linguagem, como também as habilidades 

socioemocionais. 

Proposta: Sentar-se com a criança em um momento exclusivo, Chamar a 

atenção dele para o vídeo enviado referente a música das emoções, 

enquanto a criança assiste o vídeo, apontar para o desenho ao canto do 

vídeo, nomeando a emoção que aparecerem (Feliz, triste, bobo, bravo), 

Após assistirem apresentar as figuras envidas, incentivando que identifique 

e nomeie as emoções. 

RESOSTA: Pendente. 

20/07/2020 

a 

24/07/2020 

Nessa data foi realizada a revisão e organização das atividades da 

quarentena que foram realizadas no período de 23/03 a 17/07. Também 

nesse período foi realizado a construção da plataforma para as famílias 

utilizarem no período de pandemia. 
 

 

27/07/2020 

a 

31/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recebimento das atividades que são 

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

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

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

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

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

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

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

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. 

487 / 702



 

AMA LITORAL 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: Julho/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

07/07/2020 Atividade para casa: 

Objetivo: Conhecer a forma de brincar da criança e família, proporcionando 

momentos de interação, aprimorar processo lúdico e simbólico. 

Proposta: Brincar orientado, com um passo a passo de como realizar a 

brincadeira com a criança. Brincadeira direcionado a rotina da criança 

(Separar os locais que ela frequenta: casa/escola/casa de um 

parente/mercado) e encenar a rotina com bonecos, ursinhos, carrinhos.  

RESOSTA: Pendente. 

14/07/2020 Atividade para casa enviada novamente: 

Objetivo: Conhecer a forma de brincar da criança e família, proporcionando 

momentos de interação, aprimorar processo lúdico e simbólico. 

Proposta: Brincar orientado, com um passo a passo de como realizar a 

brincadeira com a criança. Brincadeira direcionado a rotina da criança 

(Separar os locais que ela frequenta: casa/escola/casa de um 

parente/mercado) e encenar a rotina com bonecos, ursinhos, carrinhos.  

RESOSTA: Pendente. 

20/07/2020 

a 

24/07/2020 

Nessa data foi realizada a revisão e organização das atividades da 

quarentena que foram realizadas no período de 23/03 a 17/07. Também 

nesse período foi realizado a construção da plataforma para as famílias 

utilizarem no período de pandemia. 

 

 

27/07/2020 

a 

31/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recebimento das atividades que são 

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

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

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

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

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

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

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

  

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: Juljo/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

07/07/2020 Atividade para casa: 

Objetivo: Trabalhar independência e autonomia, percepção e adequação 

comportamental. 

Proposta: Colocar a criança em situação problema para que perceba e 

encontre a solução. Colocar os pratos, copos e comida na mesa no 

momento de almoço, sem colocar os talheres. Chama-lo para comer e 

estimular a percepção do que está faltando, orienta-lo a buscar sozinho. 

RESOSTA: Pendente. 

14/07/2020 Atividade para casa enviada novamente: 

Objetivo: Trabalhar independência e autonomia, percepção e adequação 

comportamental. 

Proposta: Colocar a criança em situação problema para que perceba e 

encontre a solução. Colocar os pratos, copos e comida na mesa no 

momento de almoço, sem colocar os talheres. Chama-lo para comer e 

estimular a percepção do que está faltando, orienta-lo a buscar sozinho. 

RESOSTA: Pendente. 

20/07/2020 

a 

24/07/2020 

Nessa data foi realizada a revisão e organização das atividades da 

quarentena que foram realizadas no período de 23/03 a 17/07. Também 

nesse período foi realizado a construção da plataforma para as famílias 

utilizarem no período de pandemia. 

 

 

27/07/2020 

a 

31/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recebimento das atividades que são 

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

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

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

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

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

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

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

  

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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Rua São Paulo, n° 470, Bairro dos Estados 
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Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

 

Relatório Mensal 

 

Usuário: Efraim Henrique dos Santos Pereira 
Data Nascimento: 07/06/2014 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Picóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

07/07/2020 Atividade para casa: 

Objetivo: Conhecer a forma de brincar da criança e família, proporcionando 

momentos de interação, aprimorar processo lúdico e simbólico. 

Proposta: Brincar orientado, com um passo a passo de como realizar a 

brincadeira com a criança. Brincadeira direcionado a rotina da criança 

(Separar os locais que ela frequenta: casa/escola/casa de um 

parente/mercado) e encenar a rotina com bonecos, ursinhos, carrinhos.  

RESOSTA: Pendente. 

14/07/2020 Atividade para casa: 

Objetivo: Conhecer a forma de brincar da criança e família, proporcionando 

momentos de interação, aprimorar processo lúdico e simbólico. 

Proposta: Brincar orientado, com um passo a passo de como realizar a 

brincadeira com a criança. Brincadeira direcionado a rotina da criança 

(Separar os locais que ela frequenta: casa/escola/casa de um 

parente/mercado) e encenar a rotina com bonecos, ursinhos, carrinhos.  

RESOSTA: Pendente. 

20/07/2020 

a 

24/07/2020 

Nessa data foi realizada a revisão e organização das atividades da 

quarentena que foram realizadas no período de 23/03 a 17/07. Também 

nesse período foi realizado a construção da plataforma para as famílias 

utilizarem no período de pandemia. 

 

 

27/07/2020 

a 

31/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recebimento das atividades que são 

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

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

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

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

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

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

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

  

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: Julho/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

07/07/2020 Atividade para casa: 

Objetivo: Conhecer a forma de brincar da criança e família, proporcionando 

momentos de interação, aprimorar processo lúdico e simbólico. 

Proposta: Brincar orientado, com um passo a passo de como realizar a 

brincadeira com a criança. Brincadeira direcionado a rotina da criança 

(Separar os locais que ela frequenta: casa/escola/casa de um 

parente/mercado) e encenar a rotina com bonecos, ursinhos, carrinhos.  

RESOSTA: Pendente. 

14/07/2020 Atividade para casa: 

Objetivo: Conhecer a forma de brincar da criança e família, proporcionando 

momentos de interação, aprimorar processo lúdico e simbólico. 

Proposta: Brincar orientado, com um passo a passo de como realizar a 

brincadeira com a criança. Brincadeira direcionado a rotina da criança 

(Separar os locais que ela frequenta: casa/escola/casa de um 

parente/mercado) e encenar a rotina com bonecos, ursinhos, carrinhos.  

RESOSTA: Pendente. 

20/07/2020 

a 

24/07/2020 

Nessa data foi realizada a revisão e organização das atividades da 

quarentena que foram realizadas no período de 23/03 a 17/07. Também 

nesse período foi realizado a construção da plataforma para as famílias 

utilizarem no período de pandemia. 

 

 

27/07/2020 

a 

31/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recebimento das atividades que são 

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

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

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

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

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

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

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

  

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: Julho/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

07/07/2020 Atividade para casa: 

Objetivo: Conhecer a forma de brincar da criança e família, proporcionando 

momentos de interação, aprimorar processo lúdico e simbólico. 

Proposta: Brincar orientado, com um passo a passo de como realizar a 

brincadeira com a criança. Brincadeira direcionado a rotina da criança 

(Separar os locais que ela frequenta: casa/escola/casa de um 

parente/mercado) e encenar a rotina com bonecos, ursinhos, carrinhos.  

RESOSTA: Pendente. 

14/07/2020 Atividade para casa: 

Objetivo: Conhecer a forma de brincar da criança e família, proporcionando 

momentos de interação, aprimorar processo lúdico e simbólico. 

Proposta: Brincar orientado, com um passo a passo de como realizar a 

brincadeira com a criança. Brincadeira direcionado a rotina da criança 

(Separar os locais que ela frequenta: casa/escola/casa de um 

parente/mercado) e encenar a rotina com bonecos, ursinhos, carrinhos.  

RESOSTA: Pendente. 

20/07/2020 

a 

24/07/2020 

Nessa data foi realizada a revisão e organização das atividades da 

quarentena que foram realizadas no período de 23/03 a 17/07. Também 

nesse período foi realizado a construção da plataforma para as famílias 

utilizarem no período de pandemia. 

 

 

27/07/2020 

a 

31/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recebimento das atividades que são 

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

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

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

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

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

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

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

  

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: Julho/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

07/07/2020 Atividade para casa: 

Objetivo: Conhecer a forma de brincar da criança e família, proporcionando 

momentos de interação, aprimorar processo lúdico e simbólico. 

Proposta: Brincar orientado, com um passo a passo de como realizar a 

brincadeira com a criança. Brincadeira direcionado a rotina da criança 

(Separar os locais que ela frequenta: casa/escola/casa de um 

parente/mercado) e encenar a rotina com bonecos, ursinhos, carrinhos.  

RESOSTA: Pendente. 

14/07/2020 Atividade para casa: 

Objetivo: Conhecer a forma de brincar da criança e família, proporcionando 

momentos de interação, aprimorar processo lúdico e simbólico. 

Proposta: Brincar orientado, com um passo a passo de como realizar a 

brincadeira com a criança. Brincadeira direcionado a rotina da criança 

(Separar os locais que ela frequenta: casa/escola/casa de um 

parente/mercado) e encenar a rotina com bonecos, ursinhos, carrinhos.  

RESPOSTA: Família realizou a atividade. 

20/07/2020 

a 

24/07/2020 

Nessa data foi realizada a revisão e organização das atividades da 

quarentena que foram realizadas no período de 23/03 a 17/07. Também 

nesse período foi realizado a construção da plataforma para as famílias 

utilizarem no período de pandemia. 

 

 

27/07/2020 

a 

31/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recebimento das atividades que são 

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

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

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

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

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

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

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

  

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: Julho/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa José 
 

 

Data   

02/07/2020 Atividades internas. 

09/07/2020 Atividade para casa: 

Objetivo: Ampliar a percepção, atenção e interesse. 

Proposta: Música da formiguinha, com algum bichinho de pelúcia. Utilizar o 

ursinho para colocar nas partes do corpo que a música orienta. Chamar 

atenção dele para a música e para as partes do corpo. 

RESPOSTA: Família respondeu a atividade, porém precisou de algumas 

orientações para a execução correta. 

16/07/2020 Atividade para casa: 

Objetivo: Realizar brincadeiras no dia-a-dia que desenvolva e estimule as 

rotinas sociais sensoriais descrita acima 

Proposta: Brincadeira 1: Ficar frente a frente com Thiago, colocar um pano 

cobrindo seu rosto e perguntar: “- Quem apagou as luzes?” ou “-Cadê o 

Thiago?”. Depois descobrir o seu rosto e falar: “-Acendeu!” ou “- Achou. 

Brincadeira 2: Fazer cosquinhas e perceber se Thiago se interessa ou presta 

atenção. Quando Thiago olhar de volta, fazer cosquinhas novamente.   

RESOSTA: Pendente. 

20/07/2020 

a 

24/07/2020 

Nessa data foi realizada a revisão e organização das atividades da 

quarentena que foram realizadas no período de 23/03 a 17/07. Também 

nesse período foi realizado a construção da plataforma para as famílias 

utilizarem no período de pandemia. 

 

 

27/07/2020 

a 

31/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recebimento das atividades que são 

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

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

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

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

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

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

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

Objetivo 
Terapêutico 

 

Estimular o uso correto dos objetos. Estimular uso do banheiro. 

Trabalhar foco e atenção. Manter sentado a maior parte do tempo em 

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

 

 

 

Relatório Mensal 

 

Usuário: Mathias Becker Niechel   
Data Nascimento: 06/02/2014 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

02/07/2020 Atividades internas. 

09/07/2020 Atividade para casa: 

Objetivo: Estimular a independência no vestir, o desenvolvimento motor, 

adequação comportamental (aceitação, flexibilidade) e aperfeiçoamento da 

linguagem oral. 

Proposta: Incentive Mathias a começar a vestir algumas peças de roupa 

sozinho (dê preferência a calça e casaco por ser mais fácil). Dê duas opções e 

diga para ele escolher qual vai querer vestir. Enquanto ele estiver 

aprendendo a se vestir, seja realista e paciente: dê o comando o deixe tentar 

sozinho. 

RESPOSTA: Família respondeu a atividade. 

16/07/2020 Atividades para casa: 

Objetivo: Compreensão de regras e limites, adequação comportamental 

(Aceitação e flexibilidade) 

Proposta: Estabelecimento de regras: Quadro de combinados do personagem 

que Mathias gosta, com regras para a família escolher com o Mathias. Realizar 

a atividade preferencialmente com todas as pessoas da casa junto para 

compreensão e aceitação de todos. 

RESPOSTA: Família respondeu a atividade. 

20/07/2020 

a 

24/07/2020 

Nessa data foi realizada a revisão e organização das atividades da quarentena 

que foram realizadas no período de 23/03 a 17/07. Também nesse período foi 

realizado a construção da plataforma para as famílias utilizarem no período 

de pandemia. 

 

 

27/07/2020 

a 

31/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recebimento das atividades que são 

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

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

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

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

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

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

oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

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.  

495 / 702



 

AMA LITORAL 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: Julho/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

02/07/2020 Atividades internas. 

09/07/2020 Atividade para casa: 

Objetivo: Conhecer a forma de brincar da criança e família, proporcionando 

momentos de interação, aprimorar processo lúdico e simbólico. 

Proposta: Brincar orientado, com um passo a passo de como realizar a 

brincadeira com a criança. Brincadeira direcionado a rotina da criança 

(Separar os locais que ela frequenta: casa/escola/casa de um 

parente/mercado) e encenar a rotina com bonecos, ursinhos, carrinhos. 

RESOSTA: Pendente. 

16/07/2020 Atividade enviada novamente para casa: 

Objetivo: Conhecer a forma de brincar da criança e família, proporcionando 

momentos de interação, aprimorar processo lúdico e simbólico. 

Proposta: Brincar orientado, com um passo a passo de como realizar a 

brincadeira com a criança. Brincadeira direcionado a rotina da criança 

(Separar os locais que ela frequenta: casa/escola/casa de um 

parente/mercado) e encenar a rotina com bonecos, ursinhos, carrinhos. 

RESOSTA: Pendente. 

20/07/2020 

a 

24/07/2020 

Nessa data foi realizada a revisão e organização das atividades da 

quarentena que foram realizadas no período de 23/03 a 17/07. Também 

nesse período foi realizado a construção da plataforma para as famílias 

utilizarem no período de pandemia. 

 

 

27/07/2020 

a 

31/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recebimento das atividades que são 

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

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

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

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

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

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

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

Objetivo 
Terapêutico 

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

 

 

 

Relatório Mensal 

 

Usuário: Thales Miguel dos Santos Ávila Lopes  
Data Nascimento: 18/05/2014 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

02/07/2020 Atividades internas 

09/07/2020 Atividade para casa: 

Objetivo: Conhecer a forma de brincar da criança e família, proporcionando 

momentos de interação, aprimorar processo lúdico e simbólico. 

Proposta: Brincar orientado, com um passo a passo de como realizar a 

brincadeira com a criança. Brincadeira direcionado a rotina da criança 

(Separar os locais que ela frequenta: casa/escola/casa de um 

parente/mercado) e encenar a rotina com bonecos, ursinhos, carrinhos. 

RESOSTA: Pendente. 

16/07/2020 Atividade enviada novamente para casa: 

Objetivo: Conhecer a forma de brincar da criança e família, proporcionando 

momentos de interação, aprimorar processo lúdico e simbólico. 

Proposta: Brincar orientado, com um passo a passo de como realizar a 

brincadeira com a criança. Brincadeira direcionado a rotina da criança 

(Separar os locais que ela frequenta: casa/escola/casa de um 

parente/mercado) e encenar a rotina com bonecos, ursinhos, carrinhos. 

RESOSTA: Pendente. 

20/07/2020 

a 

24/07/2020 

Nessa data foi realizada a revisão e organização das atividades da 

quarentena que foram realizadas no período de 23/03 a 17/07. Também 

nesse período foi realizado a construção da plataforma para as famílias 

utilizarem no período de pandemia. 

 

 

27/07/2020 

a 

31/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recebimento das atividades que são 

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

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

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

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

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

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

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

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: Julho/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

02/07/2020 Atividades internas. 

09/07/2020 Atividade para casa: 

Objetivo: Conhecer a forma de brincar da criança e família, proporcionando 

momentos de interação, aprimorar processo lúdico e simbólico. 

Proposta: Brincar orientado, com um passo a passo de como realizar a 

brincadeira com a criança. Brincadeira direcionado a rotina da criança 

(Separar os locais que ela frequenta: casa/escola/casa de um 

parente/mercado) e encenar a rotina com bonecos, ursinhos, carrinhos. 

RESOSTA: Pendente. 

16/07/2020 Atividade enviada novamente para casa: 

Objetivo: Conhecer a forma de brincar da criança e família, proporcionando 

momentos de interação, aprimorar processo lúdico e simbólico. 

Proposta: Brincar orientado, com um passo a passo de como realizar a 

brincadeira com a criança. Brincadeira direcionado a rotina da criança 

(Separar os locais que ela frequenta: casa/escola/casa de um 

parente/mercado) e encenar a rotina com bonecos, ursinhos, carrinhos. 

RESPOSTA: Família realizou a atividade. 

20/07/2020 

a 

24/07/2020 

Nessa data foi realizada a revisão e organização das atividades da 

quarentena que foram realizadas no período de 23/03 a 17/07. Também 

nesse período foi realizado a construção da plataforma para as famílias 

utilizarem no período de pandemia. 

 

 

27/07/2020 

a 

31/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recebimento das atividades que são 

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

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

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

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

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

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

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

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: Julho/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

02/07/2020 Atividades internas 

09/07/2020 Atividade para casa: 

Objetivo: Desenvolver interação e conhecer a forma de socialização da 

criança. 

Proposta: Conto de historinha. Enviado para casa a história dos três 

porquinhos para que o irmão Edie conte para Liv antes de dormir, que ele 

leia e mostre as figuras para a irmã, proporcionando um momento de 

interação entre eles. 

RESPOSTA: Família realizou a atividade. 

16/07/2020 Atividade para casa: 

Objetivo: Estimular o brincar entre os irmãos e a família, proporcionando 

momentos de interação e aprimorar processo lúdico/simbólico. 

Proposta: Brincar orientado sobre a rotina das crianças, com carrinhos e 

bonecos e locais montados com caixas de papelão ou legos. Orientação 

direta para os pais realizarem a brincadeira com as crianças, estimulando a 

interação entre eles. 

RESPOSTA: Família realizou a atividade. 

20/07/2020 

a 

24/07/2020 

Nessa data foi realizada a revisão e organização das atividades da 

quarentena que foram realizadas no período de 23/03 a 17/07. Também 

nesse período foi realizado a construção da plataforma para as famílias 

utilizarem no período de pandemia. 

 

 

27/07/2020 

a 

31/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recebimento das atividades que são 

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

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

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

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

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

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

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

Objetivo 
Terapêutico 

Em processo de avaliação terapêutica.  

 

 

 

499 / 702



 

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: João Batista Bronzatti 
Data Nascimento: 30/05/2011 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

02/07/2020 Atividades internas. 

09/07/2020 Atividades para casa: 

Objetivo: Trabalhar a noção espacial e estimular uma resposta perante ao 

movimento da corda. Juntamente estaremos englobando a coordenação 

ampla e o equilíbrio. 

Proposta: Uma pessoa fica no centro da roda com a corda e os outros 

participantes da brincadeira ficam ao redor, formando um círculo. Quem 

está no meio gira a corda bem rente ao chão e os demais precisam pular a 

corda sem deixá-la encostar na perna ou pés. 

RESPOSTA: Família realizou a atividade. 

16/07/2020 Atividade para casa: 

Objetivo: Trabalhar a coordenação ampla e o equilíbrio, como também 

atenção e percepção e escolha. 

Proposta: Orientar a criança a escolher um dos dois bonequinhos de cada 

desenho; Orientar a criança a realizar o movimento que o bonequinho está 

fazendo; Em seguida pedir que ele monte com os palitos e a tampinha de 

garrafa o mesmo desenho em cima de uma mesa. 

RESPOSTA: Família realizou a atividade. 

20/07/2020 

a 

24/07/2020 

Nessa data foi realizada a revisão e organização das atividades da quarentena 

que foram realizadas no período de 23/03 a 17/07. Também nesse período foi 

realizado a construção da plataforma para as famílias utilizarem no período 

de pandemia. 

 

 

27/07/2020 

a 

31/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recebimento das atividades que são 

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

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

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

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

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

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

oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

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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Relatório Mensal 

 

Usuário: José Eduardo de Oliveira da Costa 
Data Nascimento: 11/11/2013 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

02/07/2020 Atividades internas. 

09/07/2020 Atividade para casa: 

Objetivo: Estimular atenção/concentração e percepção 

Proposta: Jogo "Pense antes de falar" mediado pelo adulto. Mostrar as 

figuras da tabela para criança, solicitando que fale o nome de todas, porém 

quando chega na estrela não pode falar nada, aguardando a próxima figura. 

RESOSTA: Pendente. 

16/07/2020 Atividade para casa: 

Objetivo: Estimular atenção/concentração e percepção 

Proposta: Jogo "Pense antes de falar" mediado pelo adulto. Mostrar as 

figuras da tabela para criança, solicitando que fale o nome de todas, porém 

quando chega na estrela não pode falar nada, aguardando a próxima figura. 

RESPOSTA: Família respondeu a atividade. 

20/07/2020 

a 

24/07/2020 

Nessa data foi realizada a revisão e organização das atividades da quarentena 

que foram realizadas no período de 23/03 a 17/07. Também nesse período foi 

realizado a construção da plataforma para as famílias utilizarem no período 

de pandemia. 

 

 

27/07/2020 

a 

31/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recebimento das atividades que são 

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

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

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

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

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

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

oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

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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Relatório Mensal 

 

Usuário: Adriel Goulart 
Data Nascimento: 10/05/2013 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

02/07/2020 Atividades internas. 

09/07/2020 Atividade para casa: 

Objetivo: Estimular atenção/concentração e percepção 

Proposta: Jogo "Pense antes de falar" mediado pelo adulto. Mostrar as 

figuras da tabela para criança, solicitando que fale o nome de todas, porém 

quando chega na estrela não pode falar nada, aguardando a próxima figura. 

RESOSTA: Pendente. 

16/07/2020 Atividade enviada novamente para casa: 

Objetivo: Estimular atenção/concentração e percepção 

Proposta: Jogo "Pense antes de falar" mediado pelo adulto. Mostrar as 

figuras da tabela para criança, solicitando que fale o nome de todas, porém 

quando chega na estrela não pode falar nada, aguardando a próxima figura. 

RESOSTA: Pendente. 

20/07/2020 

a 

24/07/2020 

Nessa data foi realizada a revisão e organização das atividades da 

quarentena que foram realizadas no período de 23/03 a 17/07. Também 

nesse período foi realizado a construção da plataforma para as famílias 

utilizarem no período de pandemia. 

 

 

27/07/2020 

a 

31/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recebimento das atividades que são 

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

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

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

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

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

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

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

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: Julho/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

02/07/2020 Atividades internas. 

09/07/2020 Atividade para casa: 

Objetivo: Estimular a percepção rítmica, coordenação motora, concentração, 

atenção compartilhada e criatividade. 

Proposta: Adoleta: A proposta consiste em realizar um resgate dessa 

brincadeira, onde o adulto inicialmente demonstre os movimentos que 

conhece e depois crie novos movimentos junto com a criança, afim de 

aumentar o grau de dificuldade da execução e trabalhar a criatividade e o 

planejamento motor. 

RESOSTA: Pendente. 

16/07/2020 Atividade enviada novamente para casa: 

Objetivo: Estimular a percepção rítmica, coordenação motora, concentração, 

atenção compartilhada e criatividade. 

Proposta: Adoleta: A proposta consiste em realizar um resgate dessa 

brincadeira, onde o adulto inicialmente demonstre os movimentos que 

conhece e depois crie novos movimentos junto com a criança, afim de 

aumentar o grau de dificuldade da execução e trabalhar a criatividade e o 

planejamento motor. 

RESPOSTA: Família realizou a atividade. 

20/07/2020 

a 

24/07/2020 

Nessa data foi realizada a revisão e organização das atividades da quarentena 

que foram realizadas no período de 23/03 a 17/07. Também nesse período foi 

realizado a construção da plataforma para as famílias utilizarem no período 

de pandemia. 

 

 

27/07/2020 

a 

31/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recebimento das atividades que são 

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

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

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

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

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

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

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

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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Relatório Mensal 

 

Usuário: Miguel Antônio Santo Sanches 
Data Nascimento: 27/10/2012 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

02/07/2020 Atividades internas. 

09/07/2020 Atividade para casa: 

Objetivo: Conhecer a forma de brincar da criança e família, proporcionando 

momentos de interação, aprimorar processo lúdico e simbólico. 

Proposta: Brincar orientado, com um passo a passo de como realizar a 

brincadeira com a criança. Brincadeira direcionado a rotina da criança 

(Separar os locais que ela frequenta: casa/escola/casa de um 

parente/mercado) e encenar a rotina com bonecos, ursinhos, carrinhos. 

RESOSTA: Pendente. 

16/07/2020 Atividade para casa: 

Objetivo: Conhecer a forma de brincar da criança e família, proporcionando 

momentos de interação, aprimorar processo lúdico e simbólico. 

Proposta: Brincar orientado, com um passo a passo de como realizar a 

brincadeira com a criança. Brincadeira direcionado a rotina da criança 

(Separar os locais que ela frequenta: casa/escola/casa de um 

parente/mercado) e encenar a rotina com bonecos, ursinhos, carrinhos. 

RESPOSTA: Família realizou a atividade. 

20/07/2020 

a 

24/07/2020 

Nessa data foi realizada a revisão e organização das atividades da 

quarentena que foram realizadas no período de 23/03 a 17/07. Também 

nesse período foi realizado a construção da plataforma para as famílias 

utilizarem no período de pandemia. 

 

 

27/07/2020 

a 

31/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recebimento das atividades que são 

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

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

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

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

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

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

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

Objetivo 
Terapêutico 

Em processo de avaliação terapêutica. 
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Relatório Mensal 

 

Usuário: Fernando Gabriel Sprote 
Data Nascimento: 10/03/2007 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa José 
 

 

Data   

03/07/2020 Atividades internas. 

10/07/2020 Atividade para casa: 

Objetivo: Reconhecimento do nome, estimular atenção e concentração, 

desenvolver e estimular coordenação motora fina e visuo motora. 

Proposta: Atividade do vídeo - Carimbando a primeira letra do seu nome 

com prendedor e algodão. 

RESOSTA: Pendente. 

17/07/2020 Atividade enviada novamente para casa: 

Objetivo: Reconhecimento do nome, estimular atenção e concentração, 

desenvolver e estimular coordenação motora fina e visuo motora. 

Proposta: Atividade do vídeo - Carimbando a primeira letra do seu nome 

com prendedor e algodão. 

RESOSTA: Pendente. 

20/07/2020 

a 

24/07/2020 

Nessa data foi realizada a revisão e organização das atividades da 

quarentena que foram realizadas no período de 23/03 a 17/07. Também 

nesse período foi realizado a construção da plataforma para as famílias 

utilizarem no período de pandemia. 

 

 

27/07/2020 

a 

31/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recebimento das atividades que são 

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

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

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

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

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

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

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

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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Relatório Mensal 

 

Usuário: Felipe Gabriel da Silva 
Data Nascimento: 02/10/2010 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

03/07/2020 Atividade  

Atividade para casa: 

Objetivo: Desenvolver as habilidades sociais e auto percepção 

Proposta: Quebra-cabeça da foto da criança. Auxiliar Felipe na montagem do 

quebra-cabeça com sua foto. 

RESPOSTA: Família realizou a atividade. 

10/07/2020 Atividade para casa: 

Objetivo: Promover a interação social, Auxiliar na integração da percepção 

visual com a resposta motora; Estimular intenção comunicativa oral; 

Aumentar vocabulário; Estimular percepção/pensamento como também 

atenção/concentração. 

Proposta: Jogar a bola pra ele e falar algum animal exemplo “Cachorro”, 
incentivando-o a falar também “agora é sua vez, fale o nome de um animal”. 
RESOSTA: Pendente. 

17/07/2020 Atividade enviada novamente para casa: 

Objetivo: Promover a interação social, Auxiliar na integração da percepção 

visual com a resposta motora; Estimular intenção comunicativa oral; 

Aumentar vocabulário; Estimular percepção/pensamento como também 

atenção/concentração. 

Proposta: Jogar a bola pra ele e falar algum animal exemplo “Cachorro”, 
incentivando-o a falar também “agora é sua vez, fale o nome de um animal”. 

20/07/2020 

a 

24/07/2020 

Nessa data foi realizada a revisão e organização das atividades da 

quarentena que foram realizadas no período de 23/03 a 17/07. Também 

nesse período foi realizado a construção da plataforma para as famílias 

utilizarem no período de pandemia. 

 

 

27/07/2020 

a 

31/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recebimento das atividades que são 

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

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

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

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

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

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

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

Objetivo 
Terapêutico 

 

Aumentar foco de atenção e interesse como também intenção 
participativa, trabalhar a flexibilidade, compreensão de regras e 
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limites. Estimular atenção compartilhada e adequação 
comportamental. Habilidades sociais.  
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Relatório Mensal 

 

Usuário: Arádia Mazia Barreiros de Alexandri  
Data Nascimento: 04/03/2015 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

03/07/2020 Atividades internas. 

10/07/2020 Atividade para casa: 

Objetivo: Conhecer a forma de brincar da criança e família, proporcionando 

momentos de interação, aprimorar processo lúdico e simbólico. 

Proposta: Brincar orientado com a rotina da criança, utilizando dos 

brinquedos que tem casa (Carrinhos, bonecas, ursos, louçinhas) 

RESOSTA: Pendente. 

17/07/2020 Atividade enviada novamente para casa: 

Objetivo: Conhecer a forma de brincar da criança e família, proporcionando 

momentos de interação, aprimorar processo lúdico e simbólico. 

Proposta: Brincar orientado com a rotina da criança, utilizando dos 

brinquedos que tem casa (Carrinhos, bonecas, ursos, louçinhas) 

RESOSTA: Pendente. 

20/07/2020 

a 

24/07/2020 

Nessa data foi realizada a revisão e organização das atividades da 

quarentena que foram realizadas no período de 23/03 a 17/07. Também 

nesse período foi realizado a construção da plataforma para as famílias 

utilizarem no período de pandemia. 

 

 

27/07/2020 

a 

31/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recebimento das atividades que são 

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

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

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

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

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

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

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

Objetivo 
Terapêutico 

Em processo de avaliação terapêutica.  
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Relatório Mensal 

 

Usuário: Erik Nathan da Silva 
Data Nascimento: 06/06/2012 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

03/07/2020 Atividades internas. 

 

Retorno da Atividade para casa: 

Objetivo: Desenvolver as habilidades sociais e auto percepção 

Proposta: Quebra-cabeça da foto da criança. Auxiliar Felipe na montagem do 

quebra-cabeça com sua foto. 

RESPOSTA:  Família realizou a atividade. 

10/07/2020 Atividades para casa: 

Objetivo: Ampliar a autopercepção e reconhecimento de si. Trabalhar o 

reconhecimento das letras e do próprio nome. 

Proposta: LETRAS RECORTADAS: Em uma folha escrever “ERIK” e recortar as 
letras no intuito de separa-las, solicitando que eles montam seus nomes 

juntando as letras recortadas, ajudar caso eles tenham dificuldade na 

montagem, mostrando a folha de apoio. Após concluírem o nome solicitar que 

desenhem a si. 

RESOSTA: Pendente. 

17/07/2020 Atividades enviadas novamente para casa: 

Objetivo: Ampliar a autopercepção e reconhecimento de si. Trabalhar o 

reconhecimento das letras e do próprio nome. 

Proposta: LETRAS RECORTADAS: Em uma folha escrever “ERIK” e recortar as 
letras no intuito de separa-las, solicitando que eles montam seus nomes 

juntando as letras recortadas, ajudar caso eles tenham dificuldade na 

montagem, mostrando a folha de apoio. Após concluírem o nome solicitar que 

desenhem a si. 

20/07/2020 

a 

24/07/2020 

Nessa data foi realizada a revisão e organização das atividades da 

quarentena que foram realizadas no período de 23/03 a 17/07. Também 

nesse período foi realizado a construção da plataforma para as famílias 

utilizarem no período de pandemia. 

 

 

27/07/2020 

a 

31/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recebimento das atividades que são 

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

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

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

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

quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
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ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e 

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

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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Relatório Mensal 

 

Usuário: Samuel da Silva 
Data Nascimento: 05/12/2014 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

03/07/2020 Atividades internas. 

Retorno das Atividade para casa: 

Objetivo: Desenvolver as habilidades sociais e auto percepção 

Proposta: Quebra-cabeça da foto da criança. Auxiliar Felipe na montagem do 

quebra-cabeça com sua foto. 

RESPOSTA: Família realizou a atividade. 

10/07/2020 Atividades para casa: 

Objetivo: Ampliar a autopercepção e reconhecimento de si. Trabalhar o 

reconhecimento das letras e do próprio nome. 

Proposta: LETRAS RECORTADAS: Em uma folha escrever “ERIK” e recortar as 
letras no intuito de separa-las, solicitando que eles montam seus nomes 

juntando as letras recortadas, ajudar caso eles tenham dificuldade na 

montagem, mostrando a folha de apoio. Após concluírem o nome solicitar 

que desenhem a si. 

RESOSTA: Pendente. 

17/07/2020 Atividades enviadas novamente para casa: 

Objetivo: Ampliar a autopercepção e reconhecimento de si. Trabalhar o 

reconhecimento das letras e do próprio nome. 

Proposta: LETRAS RECORTADAS: Em uma folha escrever “ERIK” e recortar as 
letras no intuito de separa-las, solicitando que eles montam seus nomes 

juntando as letras recortadas, ajudar caso eles tenham dificuldade na 

montagem, mostrando a folha de apoio. Após concluírem o nome solicitar 

que desenhem a si. 

RESPOSTA: Família realizou a atividade. 

20/07/2020 

a 

24/07/2020 

Nessa data foi realizada a revisão e organização das atividades da 

quarentena que foram realizadas no período de 23/03 a 17/07. Também 

nesse período foi realizado a construção da plataforma para as famílias 

utilizarem no período de pandemia. 

 

 

27/07/2020 

a 

31/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recebimento das atividades que são 

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

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

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

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

quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
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ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e 

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

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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Relatório Mensal 

 

Usuário: Diogo Couvados Casa 
Data Nascimento: 15/12/2011 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

03/07/2020 Atividades internas: 

 

Resposta de atividade que já havia sido enviada para casa: 

Objetivo: Estimular o interesse na participação das atividades e a atenção. 

Trabalhar atenção compartilhada. 

Proposta: Montagem e colagem dos animais através das peças enviadas, 

utilizando do modelo. 

RESPOSTA: Família realizou a atividade. 

10/07/2020 Atividade para casa: 

Objetivo: Trabalhar atenção e concentração e narrativa. 

Proposta: Pense antes de falar: Explicar para a criança: “Vamos fazer um 
jogo, eu vou apontando para as figuras e você fala o nome de cada uma que 

eu mostrar, mas quando aparecer a ESTRELA você não pode falar NADA e 

deverá aguardar a próxima”; apontar para as figuras e quando aparecer a 

estrela e a criança falar, lembre ela de que não pode falar “ESTRELA”. 
RESPOSTA: Família realizou a atividade. 

17/07/2020 Atividade para casa: 

Objetivo: Trabalhar atenção sustentada, concentração, memória e linguagem. 

Proposta: Falar o que as crianças estão fazendo e em seguida ele vai apontar 

para as imagens e repetir o que você falou sobre as crianças; Falar de duas em 

duas frases: Por exemplo: “A menina está calçando o sapato” e “O menino 
está escovando os dentes”, ir até as imagens e solicitar: Em seguida a criança 

deverá repetir a frase apontar para a figura certa” 

20/07/2020 

a 

24/07/2020 

Nessa data foi realizada a revisão e organização das atividades da 

quarentena que foram realizadas no período de 23/03 a 17/07. Também 

nesse período foi realizado a construção da plataforma para as famílias 

utilizarem no período de pandemia. 

 

 

27/07/2020 

a 

31/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recebimento das atividades que são 

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

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

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

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

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

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

oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 
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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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Relatório Mensal 

 

Usuário: Jean Fernando de Oliveira Junior 
Data Nascimento: 27/05/2013 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

03/07/2020 Atividades internas. 

10/07/2020 Atividade para casa: 

Objetivo: Trabalhar a percepção, reconhecimento das cores e cognitivo. 

Proposta: Objetos diferentes de cores iguais exemplo grampos de roupas, 

lápis de cor, pecinhas de montar, de quatro cores exemplo azul, amarelo, 

verde vermelho, distribuir os objetos sobre a mesa e separar por cores, 

deixar ela manipular com auxílio direto se preciso, separar as cores, colocar 

o dedinho dela em cima enquanto vai contando as peças, nomear as peças. 

Colocar cada cor dentro de um recipiente pode ser um copo, uma xícara um 

prato. Atividade na mesa. 

RESOSTA: Pendente. 

17/07/2020 Atividade enviada novamente para casa: 

Objetivo: Trabalhar a percepção, reconhecimento das cores e cognitivo. 

Proposta: Objetos diferentes de cores iguais exemplo grampos de roupas, 

lápis de cor, pecinhas de montar, de quatro cores exemplo azul, amarelo, 

verde vermelho, distribuir os objetos sobre a mesa e separar por cores, 

deixar ela manipular com auxílio direto se preciso, separar as cores, colocar 

o dedinho dela em cima enquanto vai contando as peças, nomear as peças. 

Colocar cada cor dentro de um recipiente pode ser um copo, uma xícara um 

prato. Atividade na mesa. 

RESOSTA: Pendente. 

20/07/2020 

a 

24/07/2020 

Nessa data foi realizada a revisão e organização das atividades da 

quarentena que foram realizadas no período de 23/03 a 17/07. Também 

nesse período foi realizado a construção da plataforma para as famílias 

utilizarem no período de pandemia. 

 

 

27/07/2020 

a 

31/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recebimento das atividades que são 

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

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

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

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

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

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

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

 

Usuário: Martina Machado Heineberg 
Data Nascimento: 26/09/2013 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

03/07/2020 Atividades internas. 

10/07/2020 Atividade para casa: 

Objetivo: Trabalhar a percepção, reconhecimento das cores e cognitivo. 

Proposta: Objetos diferentes de cores iguais exemplo grampos de roupas, 

lápis de cor, pecinhas de montar, de quatro cores exemplo azul, amarelo, 

verde vermelho, distribuir os objetos sobre a mesa e separar por cores, 

deixar ela manipular com auxílio direto se preciso, separar as cores, colocar 

o dedinho dela em cima enquanto vai contando as peças, nomear as peças. 

Colocar cada cor dentro de um recipiente pode ser um copo, uma xícara um 

prato. Atividade na mesa. 

RESOSTA: Pendente. 
17/07/2020 Atividade enviada novamente para casa: 

Objetivo: Trabalhar a percepção, reconhecimento das cores e cognitivo. 

Proposta: Objetos diferentes de cores iguais exemplo grampos de roupas, 

lápis de cor, pecinhas de montar, de quatro cores exemplo azul, amarelo, 

verde vermelho, distribuir os objetos sobre a mesa e separar por cores, 

deixar ela manipular com auxílio direto se preciso, separar as cores, colocar 

o dedinho dela em cima enquanto vai contando as peças, nomear as peças. 

Colocar cada cor dentro de um recipiente pode ser um copo, uma xícara um 

prato. Atividade na mesa. 

RESOSTA: Pendente. 

20/07/2020 

a 

24/07/2020 

Nessa data foi realizada a revisão e organização das atividades da 

quarentena que foram realizadas no período de 23/03 a 17/07. Também 

nesse período foi realizado a construção da plataforma para as famílias 

utilizarem no período de pandemia. 

 

 

27/07/2020 

a 

31/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recebimento das atividades que são 

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

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

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

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

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

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

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

Objetivo 

Terapêutico 

Adequação comportamental (comportamentos inadequados, 
agressão, atirar se ao chão, sentar-se à mesa para realizar as 
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atividades) trabalhar inflexibilidade, compreensão de regras e limites, 
atenção compartilhada e interação e habilidades sociais. 
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Relatório Mensal 

 

Usuário: Leonardo Teilor Cardozo Martins 
Data Nascimento: 20/01/2017 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

03/07/2020 Atividades internas. 

10/07/2020 Atividade para casa: 

Objetivo: Conhecer a forma de brincar da criança e família, proporcionando 

momentos de interação, aprimorar processo lúdico e simbólico. 

Proposta: Brincar orientado com a rotina da criança, utilizando dos 

brinquedos que tem casa (Carrinhos, bonecos, ursos) 

RESOSTA: Pendente. 

17/07/2020 Atividade enviada novamente para casa: 

Objetivo: Conhecer a forma de brincar da criança e família, proporcionando 

momentos de interação, aprimorar processo lúdico e simbólico. 

Proposta: Brincar orientado com a rotina da criança, utilizando dos 

brinquedos que tem casa (Carrinhos, bonecos, ursos) 

RESPOSTA: Família realizou a atividade. 

20/07/2020 

a 

24/07/2020 

Nessa data foi realizada a revisão e organização das atividades da 

quarentena que foram realizadas no período de 23/03 a 17/07. Também 

nesse período foi realizado a construção da plataforma para as famílias 

utilizarem no período de pandemia. 

 

 

27/07/2020 

a 

31/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recebimento das atividades que são 

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

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

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

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

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

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

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

Objetivo 

Terapêutico 

Em processo de avaliação terapêutica. 
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Relatório Mensal 

 

Usuário: Eliezer Chaves Paes Landim Serapião 
Data Nascimento: 23/06/2016 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Psicóloga Rafaela Costa Jose 
 

 

Data   

03/07/2020 Atividades internas. 

10/07/2020 Atividade para casa: 

Objetivo: Conhecer a forma de brincar da criança e família, proporcionando 

momentos de interação, aprimorar processo lúdico e simbólico. 

Proposta: Brincar orientado com a rotina da criança, utilizando dos 

brinquedos que tem casa (Carrinhos, bonecos, ursos) 

RESPOSTA: Família realizou a atividade. 

17/07/2020 Atividade para casa: 

Objetivo: Trabalhar a fala e linguagem, como também as habilidades 

socioemocionais. 

Proposta: Sentar-se com a criança em um momento exclusivo, Chamar a 

atenção dele para o vídeo enviado referente a música das emoções, 

enquanto a criança assiste o vídeo, apontar para o desenho ao canto do 

vídeo, nomeando a emoção que aparecerem (Feliz, triste, bobo, bravo), 

Após assistirem apresentar as figuras envidas, incentivando que identifique 

e nomeie as emoções. 

RESOSTA: Pendente. 

20/07/2020 

a 

24/07/2020 

Nessa data foi realizada a revisão e organização das atividades da 

quarentena que foram realizadas no período de 23/03 a 17/07. Também 

nesse período foi realizado a construção da plataforma para as famílias 

utilizarem no período de pandemia. 

 

 

27/07/2020 

a 

31/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recebimento das atividades que são 

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

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

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

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

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

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

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

Objetivo 

Terapêutico 

Em processo de avaliação terapêutica. 
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RELATORIO MENSAL – JULHO/2020 
 
 

Usuário: Gustavo Antônio de Souza Manske 
Data de nascimento:  24/072008 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Pedagoga Rogiane Duarte 

 
Data  
20/07/20 Revisão das atividades durante a quarentena, do dia 23/03 ao dia 17/07 e 

construção da plataforma. 
27/07/20 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas 
para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o 
controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse 
período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as 
atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de 
recuperar o que ainda não foi realizado. 
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Data  
20/07/20 Revisão das atividades durante a quarentena, do dia 23/03 ao dia 17/07 e 

construção da plataforma. 
27/07/20 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas 
para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o 
controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse 
período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as 
atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de 
recuperar o que ainda não foi realizado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Usuário: Edie Lourenço Carvalho 
Data de nascimento: 20/02/2009 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Pedagoga Rogiane Duarte   
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Usuario: Felipe Felix 
Data de nascimento: 17/07/2014 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Pedagoga Rogiane Duarte 

 
Data  
17/07/20 Vídeo “dancinha do corpo” 

 
Objetivo: Identificar partes do corpo, construir autonomia e desenvolver a 
coordenação motora ampla. 
 
Material/estratégia: link com a música “dancinha do corpo”. 
 
Atividade: Acessar o link enviado juntamente com a atividade e realizar a 
dancinha do corpo com a familia. 
 
RESPOSTA: Pendente. 

20/07/20 Revisão das atividades durante a quarentena, do dia 23/03 ao dia 17/07 e 
construção da plataforma. 

27/07/20 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas 
para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o 
controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse 
período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as 
atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de 
recuperar o que ainda não foi realizado. 
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Usuário: Miguel Franke Machado 
Data de nascimento: 06/04/2012 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Pedagoga Rogiane Duarte 

 
Data:  
20/07/20 Revisão das atividades durante a quarentena, do dia 23/03 ao dia 17/07 e 

construção da plataforma. 
27/07/20 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas 
para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o 
controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse 
período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as 
atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de 
recuperar o que ainda não foi realizado. 
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Rogiane Gordin de Avila Duarte 

Pedagoga - Estagiária 
 

 

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

 
 

 
Usuário: Fabio Henrique Fermino Molinare 
Data de nascimento: 15/07/2009 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Pedagoga Rogiane Duarte 

 
Data  
20/07/20 Revisão das atividades durante a quarentena, do dia 23/03 ao dia 17/07 e 

construção da plataforma. 
27/07/20 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas 
para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o 
controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse 
período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as 
atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de 
recuperar o que ainda não foi realizado. 
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Rogiane Gordin de Avila Duarte 

Pedagoga - Estagiária 
 

 

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

 
 
Usuario: Victor Hugo Vaz 
Data de nascimento: 10/08/2010 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Pedagoga Rogiane Duarte  

 
Data  
20/07/20 Revisão das atividades durante a quarentena, do dia 23/03 ao dia 17/07 e 

construção da plataforma. 
27/07/20 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas 
para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o 
controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse 
período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as 
atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de 
recuperar o que ainda não foi realizado. 
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Rogiane Gordin de Avila Duarte 

Pedagoga - Estagiária 
 

 

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

 

 
 
Usuário: Luciana Algaza 
Data de nascimento: 29/05/2015 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Pedagoga Rogiane Duarte 

 
Data  
20/07/20 Revisão das atividades durante a quarentena, do dia 23/03 ao dia 17/07 e 

construção da plataforma. 
27/07/20 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas 
para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o 
controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse 
período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as 
atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de 
recuperar o que ainda não foi realizado. 
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Rogiane Gordin de Avila Duarte 

Pedagoga - Estagiária 
 

 

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

 
 

 
Usuário: Paulo Alfredo Watanuck Vasconcellos 
Data de nascimento: 24/01/2009 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Rogiane Duarte 
 

 
Data  
20/07/20 Revisão das atividades durante a quarentena, do dia 23/03 ao dia 17/07 e 

construção da plataforma. 
27/07/20 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas 
para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o 
controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse 
período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as 
atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de 
recuperar o que ainda não foi realizado. 
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Rogiane Gordin de Avila Duarte 

Pedagoga - Estagiária 
 

 

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

 
 

 
Usuário:  Davi Costa Rocha 
Data de nascimento: 26/03/2015 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Pedagoga Rogiane Duarte 

 
Data  
20/07/20 Revisão das atividades durante a quarentena, do dia 23/03 ao dia 17/07 e 

construção da plataforma. 
27/07/20 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas 
para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o 
controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse 
período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as 
atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de 
recuperar o que ainda não foi realizado. 
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Rogiane Gordin de Avila Duarte 

Pedagoga - Estagiária 
 

 

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

 
 

 
Usuário: Samuel da Silva de Souza 
Data de nascimento: 10/07/2007 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Pedagoga Rogiane Duarte 

 
Data  
20/07/20 Revisão das atividades durante a quarentena, do dia 23/03 ao dia 17/07 e 

construção da plataforma. 
27/07/20 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas 
para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o 
controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse 
período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as 
atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de 
recuperar o que ainda não foi realizado. 
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Rogiane Gordin de Avila Duarte 

Pedagoga - Estagiária 
 

 

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

 
 

 
Usuário: Pedro Henrique Borges 
Data de nascimento: 15/01/2012 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Pedagoga Rogiane Duarte 

 
Data  
13/07/2020 Atividade realizada juntamente com a Fonoaudióloga da Instituição. 

 
Objetivo: Avaliar a leitura e escrita, para estabelecer objetivos posteriores. 
 
Materiais/estratégias: Revista, Jornal ou o que a familia tiver acesso para 
recortar. 
 
Atividade: Consiste em recortar imagens/figuras de alimentos que ele 
costuma comer, ou que a familia possui em casa. Após isso, Pedro deve 
colar as figuras em uma folha e posteriormente escrever o nome delas. 
Caso a familia não tenha os recursos, Pedro pode desenhar. 
RESPOSTA: Familia concluiu a atividade. 

20/07/20 Revisão das atividades durante a quarentena, do dia 23/03 ao dia 17/07 e a 
construção da plataforma. 

27/07/20 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. 
Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 
consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e 
terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 
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Rogiane Gordin de Avila Duarte 

Pedagoga - Estagiária 
 

 
 
 

 

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

 
 

 
Usuário: Bernardo Rey Portinoli 
Data de nascimento: 07/06/2014 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Rogiane Duarte  

 
Data  
14/07/20 Vídeo da Psicopedagoga da Instituição. 

 
Objetivo: Trabalhar o nome próprio, estimular a coordenação motora fina, 
atenção sustentada e descriminação visual. 
 
Material/estratégia: prendedor de roupa, papel, lápis de escrever. 
 
Atividade: escrever o nome do paciente no papel, com letra grande e pedir 
para que ele coloque os prendedores com a letra correspondente em cima da 
letra no papel. 
 
RESPOSTA: Pendente. 

21/07/20 Revisão das atividades durante a quarentena, do dia 23/03 ao dia 17/07 e 
construção da plataforma. 

28/07/20 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas 
para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o 
controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse 
período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as 
atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de 
recuperar o que ainda não foi realizado. 
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Rogiane Gordin de Avila Duarte 

Pedagoga - Estagiária 
 

 

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

 
 
Usuário: Sofia Taborda do Amaral 
Data de nascimento: 22/10/2009 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Rogiane Duarte 

 
Data  
14/07/20 Atividade realizada juntamente com a fonoaudióloga e a psicóloga da 

Instituição. 
 
Objetivo: Estimular linguagem oral (compreensão); Atenção auditiva; 
Funções cognitivas (memoria, atenção/concentração e orientação espacial); 
observar leitura/escrita; observar motricidade fina. 
 
Material/estratégia: Figuras/imagens enviadas junto com a atividade, tesoura, 
cola e lápis de escrever. 
 
Atividade: Consiste em associar cada objeto/comida com o seu respectivo 
cômodo da casa. Após o recorte e colagem, escrever o nome dos 
objetos/cômodos e ler. 
RESPOSTA: Familia concluiu a atividade. 

21/07/20 Revisão das atividades durante a quarentena, do dia 23/03 ao dia 17/07 e 
construção da plataforma. 

28/07/20 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas 
para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o 
controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse 
período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as 
atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de 
recuperar o que ainda não foi realizado. 
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Rogiane Gordin de Avila Duarte 

Pedagoga - Estagiária 
 

 
 

 

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

 
 

 
Usuário: Leonardo Assunção Martins 
Data de nascimento: 04/062010 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Rogiane Duarte 
 

 
Data  
07/07/20 Não havia iniciado meus atendimentos na Instituição. 
14/07/20 Segue conduta terapêutica, pois a familia não respondeu semana anterior. 

 
Objetivos: Estimular a intenção comunicativa oral, ampliar a narrativa oral 
(desenvolver diálogos narrativos mais complexos), trabalhar a autonomia e 
autopercepção (desenvolver a noção de suas preferencias e sua desenvoltura 
oral e corporal). 
 
Material/estratégias: Celular para gravar o vídeo. 
 
Atividade: Gravar um vídeo no celular imaginando que será para um canal no 
Yotube. Nesse primeiro momento, o tema do vídeo pode ser livre, o 
Leonardo pode escolher um tema que seja do seu maior interesse, por 
exemplo: series, futebol, jogo etc. 
 
RESPOSTA: Pendente. 

21/07/20 Revisão das atividades durante a quarentena, do dia 23/03 ao dia 17/07 e a 
construção da plataforma. 

28/07/20 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas 
para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o 
controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse 
período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as 
atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de 
recuperar o que ainda não foi realizado. 
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Rogiane Gordin de Avila Duarte 

Pedagoga - Estagiária 
 

 

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

 
 
 

Usuário: Emanuel Gonçalves Buzzo 
Data de nascimento: 03/02/2012 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Rogiane Duarte 

 
Data  
07/07/20 Nesta data não havia iniciado os meus atendimentos na Instituição. 
14/07/20 Segue conduta terapêutica, pois a familia não respondeu a atividade da 

semana anterior. 
 
Atividade realizada pela Psicóloga e Fonoaudiologia da Instituição. 
 
Objetivo: Compreender melhor como a familia se organiza em casa e a partir 
disso poder ajudar melhor o Emanuel a compreender suas responsabilidades 
dentro de casa para se tornar um adulto comprometido com seus afazeres. 
 
Material/estratégia: papel e lápis. 
 
Atividade: A familia realizar uma roda de conversa e pensar juntos em todas 
as responsabilidades que o Emanuel tem dentro de casa. Começando pelo 
quarto dele (arruma cama e os brinquedos?), cozinha (ajuda a cozinhar? O 
que faz na sala?), banheiro (organiza alguma coisa?), garagem e pátio (se 
tiver). 
RESPOSTA: Familia concluiu as atividades. 

21/07/20 Revisão das atividades durante a quarentena, do dia 23/03 ao dia 17/07 e a 
construção da plataforma. 

28/07/20 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas 
para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o 
controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse 
período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as 
atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de 
recuperar o que ainda não foi realizado. 
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Rogiane Gordin de Avila Duarte 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 
 
 
Usuário: João Gabriel Ribeiro 
Data de nascimento: 05/05/2011 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Rogiane Duarte 

 
Data  
14/07/2020 Atividade realizada pela Fonoaudiologia e pela Psicóloga da Instituição. 

 
 Segue conduta terapêutica, pois a familia não respondeu semana anterior. 
 
Objetivo: Aprimorar a organização da narrativa oral; desenvolver diálogos 
narrativos mais complexos; conhecer melhor o João Gabriel através dos 
olhos dele, isto é, entender o que é importante para ele. Ao mesmo tempo, 
ele vai trabalhar sua comunicação e reconhecendo melhor suas 
preferências. 
 
Material/estratégia: O quarto do João, brinquedos, objetos pessoais. 
 
Atividade: Pedir para o João tirar um dia para mostrar seu quarto, não 
precisa mostrar tudo se não quiser, mas pode mostrar aquilo que for mais 
importante para ele (por exemplo: brinquedos, jogos, objetos etc.). ele 
poderá filmar e ir mostrando, nomeando tudo o que estiver lá e achar 
interessante para estar nos mostrando. 
 
RESPOSTA: Pendente. 

21/07/20 Revisão das atividades durante a quarentena, do dia 23/03 ao dia 17/07 e a 
construção da plataforma. 

28/07/20 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. 
Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 
consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e 
terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 
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Rogiane Gordin de Avila Duarte 

Pedagoga - Estagiária 
 

 

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

 
 
Usuário: Lucas Eduardo Vargas Dornelles 
Data de nascimento: 04/05/2004 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Rogiane Duarte 

 
Data  

14/07/20 Atividade realizada juntamente com a Psicóloga da Instituição. 
 
Objetivo: Trabalhar as funções cognitivas (memoria, atenção, linguagem. 
Orientação e emoção), interação entre os membros familiares e diálogo. 
 
Material/estratégia: Roda de conversa, fichas de papeis escrito assuntos para 
serem discutidos. 
 
Atividade: Escrever em pedaços de papeis temas de assuntos para serem 
discutidos, como por exemplo: adolescência, profissões, amizades, familia, 
atualidades...como se fosse um “sorteio”, cada um retira um papel, lê o tema 
que saiu e debater sobre o assunto, cada um expressando sua opinião e 
fazendo reflexões. 
 
RESPOSTA: Pendente. 

21/07/20 Revisão das atividades durante a quarentena, do dia 23/03 ao dia 17 e 
construção da plataforma. 

28/7/20 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 
online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 
realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 
atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe 
elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades 
enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa 
estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das 
tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que 
ainda não foi realizado. 
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Rogiane Gordin de Avila Duarte 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 
 
 

Usuário: Gabriela Kreisch 
Data de nascimento: 28/03/1998 
Mês:Julho/2020 
Profissional: Rogiane Duarte 

 
Data  

14/07/20 Atividade realizada juntamente com a Psicóloga da Instituição. 
 
Objetivo: Incentivar autonomia e independência. 
 
Material/estratégia: música, papel, tinta guache, lápis de cor, canetinha. 
 
Atividade: A proposta da atividade consiste em proporcionar um momento de 
lazer, associado ao interesse musical da Gabriela. Em um ambiente adequado, 
sem estímulos externos, (como barulho, TV ligada etc.), utilizar os materiais 
que tenham em casa como papel, lápis de cor, canetinha, tinta guache etc. 
Para que a Gabriela faça um desenho ou uma pintura livre, utilizando os 
materiais e as cores que desejar. 
RESPOSTA: Familia concluiu as atividades. 
 

21/07/20 Revisão das atividades durante a quarentena, do dia 23/03 ao dia 17/07 e 
construção da plataforma. 

28/07/20 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 
online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 
realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 
atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe 
elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades 
enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa 
estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das 
tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que 
ainda não foi realizado. 
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Rogiane Gordin de Avila Duarte 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Dos Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 
 

 
Usuário: Kalel Antunes Ferreira 
Data de nascimento: 07/05/2008 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Pedagoga Rogiane Duarte 

 
14/07/20 Atividade realizada em conjunto com a Fonoaudiologia da Instituição. 

 
Objetivo: Avaliar aspectos fonoaudiológicos para estabelecer objetivos com o 
paciente nos atendimentos presenciais. 
 
Material/estratégia: Uma receita simples ou algo especial que a familia queira 
cozinhar. 
 
Atividade: Juntos o Kalel e um adulto deve escrever o passo a passo de uma 
receita de sua escolha (sanduiche, lasanha, arroz.) Não tem problema o tipo 
da refeição. Após deixar a receita por escrito, o adulto deve ler a mesma, 
passo a passo, para auxiliar o Kalel a fazer a refeição. Sempre priorizar que o 
Kalel faça sua parte sozinho, porém deve ser um momento divertido entre ele 
e a familia. 
RESPOSTA: Familia concluiu as atividades. 

21/07/20 Revisão das atividades durante a quarentena, do dia 23/03 ao dia 17/07 e a 
construção da plataforma. 

28/07/20 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 
online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 
realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 
atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe 
elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades 
enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa 
estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das 
tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que 
ainda não foi realizado. 
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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 

 
 
Usuário: Thayná Gabrielly Lemes Correa 
Data de nascimento: 23/11/2003 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Rogiane Duarte 

 
07/07/20  Não havia iniciado minhas atividades na Instituição. 
14/07/20 Segue conduta terapêutica, pois a familia não respondeu a atividade anterior. 

 
Objetivo: desenvolver a interação, expressão de sentimentos e o 
autoconhecimento. Esta atividade contribui para o desenvolvimento afetivo, 
social e cognitivo. 
 
Material/estratégia: fotos da familia, revistas ou desenhos. 
 
Atividade: A proposta é reunir a familia e recordar momentos juntos com 
lembranças e registros de fotos, recortes e/ou desenhos, desde o nascimento 
da Thayná, até a fase atual. Lembranças de quando era bebe, da familia, do 
animal de estimação, de onde mora, dos momentos de lazer, dos lugares que 
gosta de frequentar, das comidas que gosta de comer. 
 
RESPOSTA: Pendente. 

21/07/20 Revisão das atividades durante a quarentena, do dia 23/03 ao dia 17/07 e a 
construção da plataforma. 

28/07/20 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 
online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 
realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 
atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe 
elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades 
enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa 
estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das 
tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que 
ainda não foi realizado. 
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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 

 
 
Usuário: Eduardo Valgas da Silva 
Data de nascimento: 21/01/2007 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Pedagoga Rogiane Duarte 

 

 
07/07/20 Não havia iniciado minhas atividades na Instituição. 
14/07/20 Segue conduta terapêutica, pois a familia não respondeu atividade anterior. 

 
Vídeo enviado pela Educador de Artes. 
 
Objetivo: Observar a importância do plantio, do cultivo e do manejo com as 
sementes durante todo o processo em que está envolvido. 
 
Material/estratégia: copo descartável algodão e feijão. 
 
Atividade: consiste em plantar o feijão no copo com algodão e observar o seu 
crescimento. 
 
RESPOSTA: Pendente. 

21/07/20 Revisão das atividades durante a quarentena, do dia 23/03 ao dia 17/07 e a 
construção da plataforma. 

28/07/20 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 
online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 
realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 
atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe 
elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades 
enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa 
estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das 
tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que 
ainda não foi realizado. 
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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 

 
 

Usuário: Jean Carvalho de Camargo 
Data de nascimento: 05/05/2009 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Rogiane Duarte 

 
14/07/20 Atividade realizada juntamente com a Psicóloga da Instituição. 

 
Objetivo: Autoconhecimento, explorar sentimentos e emoções. 
 
Material/estratégia: revistas, jornais ou lápis de escrever, cola, tesoura e 
papel. 
 

Atividade: A proposta da atividade consiste em utilizar de palavras, frases, 
desenhos ou recortes e preencher (os quadros que se encontram anexadas a 
atividade com as ações, sentimento e emoções correspondentes. (Qual a 
expressão e o que me deixa feliz, triste, com raiva e com medo?). 

RESPOSTA: Familia concluiu a atividade. 
 

21/07/20 Revisão das atividades durante a quarentena, do dia 23/03 ao dia 17/07 e a 
construção da plataforma. 

28/07/20 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá 
facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta 
todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou 
a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 
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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 

 
 

 
Usuário: Davi Alexandre Almeida 
Data de nascimento: 03/01/2009 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Pedagoga Rogiane Duarte 

 
16/07/20 Atividade realizada em conjunto com o Educador Musical da Instituição. 

 
Objetivo: Desenvolver habilidades auditivas, explorar aspectos sensório-
musicais e observar aspectos pedagógicos. 
 
Material/estratégia: música, papel, lápis de cor e lápis de escrever. 
 
Atividade: Produzir uma estória em quadrinhos, preenchendo os espaços 
anexados na atividade com desenhos referentes à estória e gravando um vídeo 
relatando-a. Escolher uma música para servir de trilha sonora da estória, 
observando as sensações envolvidas na estória e na música escolhida 
(escolher a música de acordo com a emoção da estória|). 
 
RESPOSTA: Pendente. 

23/07/20 Revisão das atividades durante a quarentena, do dia 23/03 ao dia 17/07 e a 
construção da plataforma. 

30/07/20 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 
online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 
realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 
atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe 
elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades 
enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa 
estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das 
tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que 
ainda não foi realizado. 
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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 

 
 

Usuário: Joyce Manuela Pereira dos Santos 
Data de nascimento: 23/01/2008 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Pedagoga Rogiane Duarte 

 

 
09/07/20 Vídeo realizado pela Psicopedagoga da Instituição. 

 
Objetivo: Trabalhar a primeira letra do nome, estimular a coordenação 
motora fina, atenção sustentada e descriminação visual. 
 
Material/estratégia: prendedor de roupa, algodão e tinta guache. 
 
Atividade: Consiste em utilizar como recurso carimbo com o prendedor e 
algodão, onde a criança carimbará a letra inicial do seu nome. 
 
RESPOSTA: Pendente. 

16/07/20 Vídeo realizado pela Psicopedagoga da Instituição. 
 
Objetivo: Trabalhar a primeira letra do nome, estimular a coordenação 
motora fina, atenção sustentada e descriminação visual. 
  
Atividade: Pareamento do nome próprio, utilizando como recurso 
prendedores de roupa, na qual cada paciente deverá encaixar a letra no 
prendedor na letra que está registrada na folha. 
 
RESPOSTA: Pendente. 

23/07/20 Revisão das atividades durante a quarentena, do dia 23/03 ao dia 17/07 e a 
construção da plataforma. 

30/07/20 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá 
facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta 
todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou 
a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 
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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 

 
 

 
Usuário: Davi Beuting Severo 
Data de nascimento: 03/08/2011 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Pedagoga Rogiane Duarte 

 

 
09/07/20 Atividade realizada em conjunto com Fonoaudiologia e Ed. físico. 

 
Objetivo: Estimular linguagem oral (compreensão); atenção auditiva; 
estimular o uso do pronome “eu” antes das frases e coordenação motora na 
manipulação dos objetos. 
 
Material/estratégia: Figuras/imagens anexadas na atividade, tesoura e cola. 
 
Atividade: Associar cada objeto/comida com o seu respectivo cômodo da 
casa. Recortar as figuras que estão anexadas na atividade. Durante a atividade 
estipular um tempo de 20 segundos para procurar os objetos. 
 
RESPOSTA: Pendente. 

16/07/20 Segue conduta terapêutica, pois a familia não respondeu atividade da semana 
anterior. 
 
Objetivo: Estimular linguagem oral (compreensão); atenção auditiva; 
estimular o uso do pronome “eu” antes das frases e coordenação motora na 
manipulação dos objetos. 
 
Material/estratégia: Figuras/imagens anexadas na atividade, tesoura e cola. 
 
Atividade: Associar cada objeto/comida com o seu respectivo cômodo da 
casa. Recortar as figuras que estão anexadas na atividade. Durante a atividade 
estipular um tempo de 20 segundos para procurar os objetos. 
RESPOSTA: Pendente. 

23/07/20 Revisão das atividades durante a quarentena, do dia 23/03 ao dia 17/07 e a 
construção da plataforma. 

30/07/20 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 
online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 
realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 
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atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe 
elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades 
enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa 
estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das 
tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que 
ainda não foi realizado. 
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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 

 
 
Usuário: Gabriel Ávila de Oliveira 
Data de nascimento: 08/03/2013 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Pedagoga Rogiane Duarte 

 
09/07/20 Vídeo realizado pela Psicopedagoga da Instituição. 

 
Objetivo: Trabalhar a primeira letra do nome, estimular a coordenação 
motora fina, atenção sustentada e descriminação visual. 
 
Material/estratégia: prendedor de roupa, algodão e tinta guache. 
 
Atividade: Consiste em utilizar como recurso carimbo com o prendedor e 
algodão, onde a criança carimbará a letra inicial do seu nome. 
RESPOSTA: Pendente. 

16/07/20 Vídeo realizado pela Psicopedagoga da Instituição. 
 
Objetivo: Trabalhar a primeira letra do nome, estimular a coordenação 
motora fina, atenção sustentada e descriminação visual. 
  
Atividade: Pareamento do nome próprio, utilizando como recurso 
prendedores de roupa, na qual cada paciente deverá encaixar a letra no 
prendedor na letra que está registrada na folha. 
RESPOSTA: Pendente. 

23/07/20 Revisão das atividades durante a quarentena, do dia 23/03 ao dia 17/07 e a 
construção da plataforma. 

30/07/20 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá 
facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta 
todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou 
a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 
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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 

 
 
Usuário: José Eduardo de Oliveira 
Data de nascimento: 11/11/2013 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Pedagoga Rogiane Duarte 

 
09/07/20 Atividade realizada em conjunto com a psicóloga da Instituição, “Pense 

antes de falar”. 
 
Objetivo; Estimular atenção/concentração e percepção. 
 
Material/estratégia: figuras anexadas na tabela 
 
Atividade: Proposta do jogo, mostrar as figuras da tabela para a criança, 
solicitando que fale o nome de todas, porém quando chegar na estrela não 
pode falar nada, aguardando a próxima figura. 
 
RESPOSTA: Familia concluiu a atividade. 

16/07/20 Segue conduta terapêutica, pois a familia não respondeu a atividade 
anterior. 
 
Objetivo; Estimular atenção/concentração e percepção. 
 
Material/estratégia: figuras anexadas na tabela 
 
Atividade: Proposta do jogo, mostrar as figuras da tabela para a criança, 
solicitando que fale o nome de todas, porém quando chegar na estrela não 
pode falar nada, aguardando a próxima figura. 
RESPOSTA: Pendente. 

23/07/20 Revisão das atividades durante a quarentena, do dia 23/03 ao dia 17/07 e a 
construção da plataforma. 

30/07/20 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá 
facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta 
todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou 
a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 
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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 

 
 

Usuário: Gabriel Borges Zanchieta Borges 
Data de nascimento: 11/12/2008 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Pedagoga Rogiane Duarte 

 
09/07/20 Vídeo realizado pela Psicopedagoga da Instituição. 

 
Objetivo: Trabalhar a primeira letra do nome, estimular a coordenação 
motora fina, atenção sustentada e descriminação visual. 
 
Material/estratégia: prendedor de roupa, algodão e tinta guache. 
 
Atividade: Consiste em utilizar como recurso carimbo com o prendedor e 
algodão, onde a criança carimbará a letra inicial do seu nome. 
RESPOSTA: Familia concluiu as atividades 

16/07/20 Vídeo realizado pela Psicopedagoga da Instituição 
Objetivo: Trabalhar a primeira letra do nome, estimular a coordenação 
motora fina, atenção sustentada e descriminação visual. 
  
Atividade: Pareamento do nome próprio, utilizando como recurso 
prendedores de roupa, na qual cada paciente deverá encaixar a letra no 
prendedor na letra que está registrada na folha. 
RESPOSTA: Familia concluiu as Atividades. 

23/07/20 Revisão das atividades durante a quarentena, do dia 23/03 ao dia 17/07 e a 
construção da plataforma. 

30/07/20 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 
online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 
realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 
atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe 
elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades 
enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa 
estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das 
tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que 
ainda não foi realizado. 
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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 

 
 
Usuário: Miguel dos Santos Alves Nogueira 
Data de nascimento: 05/02/2013 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Pedagoga Rogiane Duarte 

 
09/07/20 Atividade realizada em conjunto pela Fonoaudióloga e pela Psicóloga da 

Instituição.  
Objetivo: trabalhar a atenção, aprendizagem, funcionalidade dos objetos. 
Material/estratégia: objetos da casa que iniciam com a letra B 
Atividade: pedir para que o Miguel procure pela casa objetos que iniciam 
com a letra B. Mostrar a letra B para ele. Colocar em cima da mesa todos os 
objetos, logo após contar quantos objetos conseguiu encontrar, nomear e 
falar qual a função de cada objeto. 
 
RESPOSTA: Pendente. 

16/07/20 Segue conduta terapêutica, pois a familia não respondeu a atividade da 
semana anterior. 
 
Objetivo: trabalhar a atenção, aprendizagem, funcionalidade dos objetos. 
 
Material/estratégia: objetos da casa que iniciam com a letra B 
 
Atividade: pedir para que o Miguel procure pela casa objetos que iniciam 
com a letra B. Mostrar a letra B para ele. Colocar em cima da mesa todos os 
objetos, logo após contar quantos objetos conseguiu encontrar, nomear e 
falar qual a função de cada objeto. 
RESPOSTA: Familia concluiu as atividades 

23/07/20 Revisão das atividades durante a quarentena, do dia 23/03 ao dia 17/07 e a 
construção da plataforma. 

30/07/20 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas 
para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o 
controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse 
período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as 
atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de 
recuperar o que ainda não foi realizado. 
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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 

 
 
Usuário: Gabriel Fernandes Prim 
Data de nascimento: 08/05/2016 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Pedagoga Rogiane Duarte 

 
16/07/20 Atividade realizada em conjunto com a Terapia Ocupacional e 

Fonoaudiologia da Instituição. 
 
Objetivo: Desenvolver a atenção sustentada, coordenação viso-motora, 
motricidade, raciocínio logico e flexibilidade mental. 
 
Material/estratégia: Papel, caneta e lápis de cor. 
 
Atividade: Pegar uma folha em branco e desenhar várias formas geométricas 
vazadas (quadrado, círculo, triangulo, coração...) intercalando uma forma 
com a outra. Pintar cada forma de uma cor e logo após pedir para o Gabriel 
identificar e pintar cada forma com a mesma cor que foi pintada. 
RESPOSTA: Familia concluiu as atividades 

23/07/20 Revisão das atividades durante a quarentena, do dia 23/03 ao dia 17/07 e a 
construção da plataforma. 

30/07/20 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 
online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 
realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 
atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe 
elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades 
enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa 
estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das 
tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que 
ainda não foi realizado. 
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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 

 
Usuário: Álvaro Felipe de Paula Silva 
Data de nascimento: 21/08/2014 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Pedagoga Rogiane Duarte 

 
09/07/20 Atividade realizada em conjunto com a Terapeuta Ocupacional, Ed. Físico e 

Psicóloga da Instituição. 
 
Objetivo: conhecer a forma de brincar da criança e familia, proporcionando 
momentos de interação, aprimorar processo lúdico e simbólico. 
 
Material/estratégia: brinquedos, legos, carrinhos etc. 
 
Atividade: separar os brinquedos, carrinhos, legos e montar os ambientes a 
qual a criança é acostumada a frequentar. Ajudar a criança a criar uma 
história com os brinquedos e locais a qual frequenta. Produzir sons, como de 
buzinas, de animais etc. 
RESPOSTA: Pendente. 

16/07/20 Segue conduta terapêutica, pois a familia não respondeu a atividade anterior. 
 
Objetivo: conhecer a forma de brincar da criança e familia, proporcionando 
momentos de interação, aprimorar processo lúdico e simbólico. 
Material/estratégia: brinquedos, legos, carrinhos etc. 
 
Atividade: separar os brinquedos, carrinhos, legos e montar os ambientes a 
qual a criança é acostumada a frequentar. Ajudar a criança a criar uma 
história com os brinquedos e locais a qual frequenta. Produzir sons, como de 
buzinas, de animais etc. 
RESPOSTA: Pendente. 

23/07/20 Revisão das atividades durante a quarentena, do dia 23/03 ao dia 17/07 e a 
construção da plataforma. 

30/07/20 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 
online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 
realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 
atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe 
elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades 
enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa 
estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das 
tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que 
ainda não foi realizado. 
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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 

 
Usuário: Lauro Marcos Pipper Junior 
Data de nascimento: 06/11/2009 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Pedagoga Rogiane Duarte 

 
09/07/20 Atividade realizada em conjunto com a Psicóloga da Instituição. 

 
Objetivo: Desenvolver a interação e explorar comportamentos. 
 
Material/estratégia: brincar com a familia 
 
Atividade: A proposta é o pai e a mãe (quem estiver com o Lauro), 
escolher uma brincadeira de competição que goste e brincarem juntos. 
 
RESPOSTA: Pendente. 

16/07/20 Segue conduta terapêutica, pois a familia não respondeu a atividade da 
semana anterior. 
 
Objetivo: Desenvolver a interação e explorar comportamentos. 
 
Material/estratégia: brincar com a familia 
 
Atividade: A proposta é o pai e a mãe (quem estiver com o Lauro), 
escolher uma brincadeira de competição que goste e brincarem juntos 
RESPOSTA: Pendente. 

23/07/20 Revisão das atividades durante a quarentena, do dia 23/03 ao dia 17/07 e a 
construção da plataforma. 

30/07/20 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. 
Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e 
terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 
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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 

 
 
Usuário: Luan Henrique Sebold 
Data de nascimento: 06/08/2004 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Pedagoga Rogiane Duarte 

 
10/07/20 Atendimento online/remoto, foi enviado atividade “Associação material x 

profissão”. Atividade de fonoaudiologia com o objetivo de ampliar a 
narrativa oral (desenvolver diálogos narrativos mais complexos); Aprimorar 
os aspectos cognitivos e estimular memoria de longo prazo. 
RESPOSTA: Pendente. 

17/07/20 Segue conduta terapêutica. 
RESPOSTA: Pendente. 

24/07/20 Revisão das atividades durante a quarentena, do dia 23/03 ao dia 17/07 e a 
construção da plataforma. 

31/07/20 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 
online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 
realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 
atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe 
elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades 
enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa 
estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das 
tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que 
ainda não foi realizado. 
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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 

 
 
Usuário: Guilherme Bonifácio Grisard 
Data de nascimento: 13/05/2006 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Pedagoga Rogiane Duarte 

 
11/07/20 Atividade realizada em conjunto com psicóloga e a Terapeuta Ocupacional 

da Instituição. 
 
Objetivo: Conhecer um pouco mais o dia a dia do usuário. 
 
Material/estratégia: perguntas em anexo. 
 
Atividade: responder as questões que estão anexadas na atividade por 
áudio, vídeo ou escrita (com fotos). 
 
RESPOSTA: Pendente. 

17/07/20 Segue conduta terapêutica, pois a familia não respondeu as atividades da 
semana anterior. 
 
Objetivo: Conhecer um pouco mais o dia a dia do usuário. 
 
Material/estratégia: perguntas em anexo. 
 
Atividade: responder as questões que estão anexadas na atividade por 
áudio, vídeo ou escrita (com fotos). 
 
RESPOSTA: Pendente. 

24/07/20 Revisão das atividades durante a quarentena, do dia 23/03 ao dia 17/07 e a 
construção da plataforma. 

31/012/20 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá 
facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta 
todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou 
a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 
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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 

 
Usuário|: Igor dos Santos Migliori 
Data de nascimento: 09/06/2003 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Pedagoga Rogiane Duarte 

 
10/07/20 Atividade realizada em conjunto com a Psicóloga da Instituição. 

Objetivo: Autoconhecimento, explorar sentimentos e emoções. 
Material/estratégia: revistas, jornais, tesoura e cola. 
 
Atividade: A proposta desta atividade é utilizar de palavras, frases, desenhos ou 

recortes e preencher os quadros abaixo com as ações, sentimentos e emoções 

correspondentes. (Qual a expressão e o que me deixa feliz, triste, com raiva e com 

medo?). 

RESPOSTA: Pendente. 
17/07/20 Segue conduta terapêutica, pois a familia não respondeu a atividade anterior. 

Objetivo: Autoconhecimento, explorar sentimentos e emoções. 
Material/estratégia: revistas, jornais, tesoura e cola. 
 
Atividade: A proposta desta atividade é utilizar de palavras, frases, desenhos ou 

recortes e preencher os quadros abaixo com as ações, sentimentos e emoções 

correspondentes. (Qual a expressão e o que me deixa feliz, triste, com raiva e com 

medo?). 

RESPOSTA: Pendente. 
24/07/20 Revisão das atividades durante a quarentena, do dia 23/03 ao dia 17/07 e a 

construção da plataforma. 
31/07/20 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 
realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 
atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe 
elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades 
enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa 
estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das 
tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que 
ainda não foi realizado. 
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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 

 
 

Usuário: Vinicius Rodrigues Motta 
Data de nascimento: 27/08/2004 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Pedagoga Rogiane Duarte 

 
17/07/20 Atividade realizada em conjunto com Fonoaudióloga e o Terapeuta musical 

da Instituição. 
 
Objetivo: Desenvolver narrativa; trabalhar habilidades e memoria sonora; 
trabalhar habilidades de movimento. 
 
Material/estratégia: por meio do WhatsApp, a familia do usuário vai 
receber imagens de personagens e áudios representando onomatopeias de 
ambientes, animais, transportes e demais situações do dia a dia. 
 
Atividade: consiste em trabalhar a criatividade do Vinicius, para alcançar 
os objetivos supracitados. O mesmo deve criar uma história utilizando os 
sons e personagens que recebeu. Nessa tarefa não há regras, podendo ser 
realizada e criada da forma que o usuário desejar, desde que, utilize os 
elementos. 
 
RESPOSTA: Familia concluiu as atividades 

24/07/20 Revisão das atividades durante a quarentena, do dia 23/03 ao dia 17/07 e a 
construção da plataforma. 

31/07/20 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. 
Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 
consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e 
terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 
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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 

 
 
Usuário: Hector Augusto Ferreira Machado 
Data de nascimento: 07/04/2010 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Pedagoga Rogiane Duarte 

 
10/07/20 Atividade realizada em conjunto com o Educador musical e a Terapeuta 

Ocupacional da Instituição. 
 
Objetivo: Estimulação da memória; percepção sonora; concentração e 
atenção. 
Material/estratégia: Reprodutor de áudio e figuras. 
 
Atividade: Mostrar os cartões para o Hector, conversando sobre os 

instrumentos, pode-se pesquisar vídeos no youtube desse instrumento, 

imitar o som, esse momento é livre e serve para criar subsídios para a 

atividade. Pedir para que Erik se concentre para ouvir o áudio, e que tente 

memorizar a sequência na qual os instrumentos foram tocados. Dar os 

cartões para o Hector para que ele os coloque na ordem em que os 

instrumentos foram tocados no áudio (caso ele apresente dificuldades, pode 

ajudá-lo ou pode colocar novamente o áudio. Ao finalizar a atividade sempre 

parabenizar, realizando reforço positivo). 

 

RESPOSTA: Pendente. 
17/07/20 Segue conduta terapêutica, pois a familia não respondeu a atividade anterior. 

Objetivo: Estimulação da memória; percepção sonora; concentração e 
atenção. 
 
Material/estratégia: Reprodutor de áudio e figuras. 
 
Atividade: Mostrar os cartões para o Hector, conversando sobre os 

instrumentos, pode-se pesquisar vídeos no youtube desse instrumento, 

imitar o som, esse momento é livre e serve para criar subsídios para a 

atividade. Pedir para que Erik se concentre para ouvir o áudio, e que tente 

memorizar a sequência na qual os instrumentos foram tocados. Dar os 

cartões para o Hector para que ele os coloque na ordem em que os 

instrumentos foram tocados no áudio (caso ele apresente dificuldades, pode 
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ajudá-lo ou pode colocar novamente o áudio. Ao finalizar a atividade sempre 

parabenizar, realizando reforço positivo). 

RESPOSTA: Pendente. 
24/07/20 Revisão das atividades durante a quarentena, do dia 23/03 ao dia 17/07 e a 

construção da plataforma. 
31/07/20 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá 
facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta 
todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou 
a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 
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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 

 
Usuário: Daniel Victor Pires Pereira 
Data de nascimento: Pedagoga Rogiane Duarte 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Pedagoga Rogiane Duarte 

 
17/07/20 Atividade realizada em conjunto com o Educador Musical da Instituição. 

 
Objetivo: Estimulação da memória; percepção sonora. 
 
Material/estratégia: áudios enviados e figuras anexadas na atividade. 
 
Atividade: A proposta é que o paciente memorize uma sequência de sons. 
Haverá três sequencias diferentes e o paciente deve ouvir a sequência e 
após isso, colocar as figuras na ordem que foram tocadas. 
RESPOSTA: Familia conclui as atividades. 

24/07/20 Revisão das atividades durante a quarentena, do dia 23/03 ao dia 17/07 e a 
construção da plataforma. 

31/07/20 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá 
facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta 
todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou 
a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

560 / 702



 
 
 

_______________________________________ 
Rogiane Gordin de Avila Duarte 

Pedagoga - Estagiária 
 

 

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

 
 
Usuário: Miguel Fernando Ferraz 
Data de nascimento: 01/09/2005 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Pedagoga Rogiane Duarte 

 
10/07/20 Atividade realizada em conjunto com a Terapeuta Ocupacional e Artes da 

Instituição. 
 
Vídeo das bandeirinhas. 
 
Objetivo: resgatar um pouco da história da festa junina, mesmo em 
tempos de pandemia da Covid-19 em seu meio familiar (residência). 
Observar as possibilidades oferecidas com materiais simples e reciclados, 
aprimorando a criatividade e a coordenação. Trabalhar a concentração, 
melhorando o autocontrole emocional. 
 
Material: jornal, revistas, tesoura e cola 
 
Atividade: confeccionar bandeirinhas de festa junina. 
 
RESPOSTA: Pendente. 

17/07/20 Segue conduta terapêutica. 
RESPOSTA: Pendente. 

24/07/20  Revisão das atividades durante a quarentena, do dia 23/03 ao dia 17/07 e a 
construção da plataforma. 

31/07/20 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. 
Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 
consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando 
iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 
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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 

 
 

Usuário: D’Alessandro Dias Minuto 
Data de nascimento: 06/07/2009 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Pedagoga Rogiane Duarte 

 
17/07/20 Atividade em conjunto com a Psicopedagoga da Instituição. 

 
Objetivo: Estimular a coordenação motora fina, atenção sustentada e 
descriminação visual. 
 
Material/estratégia: prendedor de roupa, papel, lápis de escrever, tesoura e 
cola. 
 
Atividade: Encaixar o prendedor de roupa na letra correspondente no papel. 
RESPOSTA: Pendente. 

24/07/20 Revisão das atividades durante a quarentena, do dia 23/03 ao dia 17/07 e a 
construção da plataforma. 

31/07/20 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá 
facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta 
todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou 
a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 
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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 

 
Usuário: Lucas Noberto Campos 
Data de nascimento: 04/09/1998 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Pedagoga Rogiane Duarte 

 
10/07/20 Atividade realizada em conjunto com Terapeuta Ocupacional e a 

Psicóloga da Instituição. 
 
Objetivo: Reconhecer os objetos usados em seu dia a dia bem como a 
função dos mesmos. 
 
Material/estratégia: Separar os objetos que o usuário usa em seu dia a dia. 
 
Atividade: A primeira etapa da atividade é: pegar os objetos separados, ir 
colocando dentro do saco e pedir a Lucas prestar atenção e ir nomeando 
os objetos conforme vai colocando dentro do saco. (exemplo: olha Lucas 
estou colocando aqui dentro o creme dental, peça que ele repita o nome 
do objeto), faça isso com todos os objetos que forem sendo colocados 
dentro do saco. 
 
A segunda etapa: entregue a Lucas o saco contendo os objetos e diga a ele 
que tente descobrir que objeto é apenas tocando/sentindo, sem ver/espiar.  
 
A terceira etapa: conforme ele for tirando os objetos do saco e ir 
adivinhando o que é, peça que ele diga em que cômodo da casa esses 
objetos são guardados: quarto, sala, banheiro ou cozinha. Peça pra que 
Lucas também diga qual a função do objeto.  
 
RESPOSTA: Pendente. 

17/07/20 Segue conduta terapêutica, pois a familia não respondeu. 
 
Objetivo: Reconhecer os objetos usados em seu dia a dia bem como a 
função dos mesmos. 
 
Material/estratégia: Separar os objetos que o usuário usa em seu dia a dia. 
 
Atividade: A primeira etapa da atividade é: pegar os objetos separados, ir 
colocando dentro do saco e pedir a Lucas prestar atenção e ir nomeando 
os objetos conforme vai colocando dentro do saco. (exemplo: olha Lucas 
estou colocando aqui dentro o creme dental, peça que ele repita o nome 
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Pedagoga - Estagiária 
 

do objeto), faça isso com todos os objetos que forem sendo colocados 
dentro do saco. 
 
A segunda etapa: entregue a Lucas o saco contendo os objetos e diga a ele 
que tente descobrir que objeto é apenas tocando/sentindo, sem ver/espiar.  
 
A terceira etapa: conforme ele for tirando os objetos do saco e ir 
adivinhando o que é, peça que ele diga em que cômodo da casa esses 
objetos são guardados: quarto, sala, banheiro ou cozinha. Peça pra que 
Lucas também diga qual a função do objeto.  
RESPOSTA: Pendente. 

24/07/20 Revisão das atividades durante a quarentena, do dia 23/03 ao dia 17/07 e a 
construção da plataforma. 

31/07/20 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. 
Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 
consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando 
iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 
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Rogiane Gordin de Avila Duarte 

Pedagoga - Estagiária 
 

 

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

 
 
Usuário: Daniel Niclevisk de Oliveira Gonçalves 
Data de nascimento: 25/01/2006 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Pedagoga Rogiane Duarte 

 
10/07/20 Atividade em realizada em conjunto com a Psicóloga da Instituição. 

Objetivos: Autoconhecimento, explorar sentimentos e emoções. 
Material/estratégia: Revista, jornal, tesoura e cola. 
 
Atividade: A proposta desta atividade é utilizar de palavras, frases, desenhos ou 

recortes e preencher os quadros abaixo com as ações, sentimentos e emoções 

correspondentes. (Qual a expressão e o que me deixa feliz, triste, com raiva e 

com medo?). 

RESPOSTA: Pendente. 
17/07/20 Segue conduta terapêutica, pois a familia não respondeu a atividade 

anterior. 
Objetivos: Autoconhecimento, explorar sentimentos e emoções. 
Material/estratégia: Revista, jornal, tesoura e cola. 
 
Atividade: A proposta desta atividade é utilizar de palavras, frases, desenhos ou 

recortes e preencher os quadros abaixo com as ações, sentimentos e emoções 

correspondentes. (Qual a expressão e o que me deixa feliz, triste, com raiva e 

com medo?) 

RESPOSTA: Pendente. 

24/07/20 Revisão das atividades durante a quarentena, do dia 23/03 ao dia 17/07 e a 
construção da plataforma. 

31/07/20 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. 
Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 
consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando 
iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 
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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 

 
 

Usuário: Nataly Mayara Reichardt 
Data de nascimento: 27/05/2002 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Pedagoga Rogiane Duarte 

 
10/07/20 Segue em conduta terapêutica com psicóloga institucional. 
17/07/20 Segue em conduta terapêutica com psicóloga institucional. 

24/07/20 Revisão das atividades durante a quarentena, do dia 23/03 ao dia 17/07 e a 
construção da plataforma. 

31/07/20 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. 
Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 
consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando 
iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

RELATÓRIO MENSAL – JULHO/2020 
 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Álvaro Felipe de Paula Silva  
Data Nascimento: 21/08/2014   
Mês: Julho/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

02/07 Atendimento cancelado devido ao aumento de casos de COVID-19. 

09/07 Enviada para casa a atividade do brincar estruturado com o objetivo de 
explorar a forma de brincar da criança e família; proporcionar 
momentos de interação; aprimorar processo lúdico e simbólico. A 
atividade consiste em chamar a criança para brincar e ir criando a 
historinha de sua rotina com os bonecos e os “locais” montados. 
RESPOSTA: Pendente. 

16/07 Segue conduta terapêutica anterior: 
Enviada para casa a atividade do brincar estruturado com o objetivo de 
explorar a forma de brincar da criança e família; proporcionar 
momentos de interação; aprimorar processo lúdico e simbólico. A 
atividade consiste em chamar a criança para brincar e ir criando a 
historinha de sua rotina com os bonecos e os “locais” montados. 
RESPOSTA: Pendente. 

23/07 Realizada reavaliação das atividades enviadas para casa no período de 
quarentena nos meses de março a julho. Também realizada a 
capacitação para utilização da plataforma para envio de atividades 
online. 

30/07 Realizada reavaliação das atividades enviadas para casa no período de 
quarentena nos meses de março a julho. Também realizada a 
capacitação para utilização da plataforma para envio de atividades 
online. 

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 

 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Amora Cecília Veit da Silva 
Data Nascimento: 02/12/2016 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

07/07 Enviada para casa a atividade arte com frutas a fim de trabalhar 
questões alimentares, criatividade, motricidade fina e coordenação 
visuo-motora. A atividade consiste em criar personagens/animais como 
o exemplo das imagens em anexo ou usem a criatividade para criar 
coisas novas, aproveitem alimentos que vocês tem em casa. Lembre-se 
que nesse primeiro momento se ela não quiser comer o alimento não é 
necessário.  
RESPOSTA: Pendente. 

14/07 Segue conduta terapêutica anterior: 
Enviada para casa a atividade arte com frutas a fim de trabalhar 
questões alimentares, criatividade, motricidade fina e coordenação 
visuo-motora. A atividade consiste em criar personagens/animais como 
o exemplo das imagens em anexo ou usem a criatividade para criar 
coisas novas, aproveitem alimentos que vocês tem em casa. Lembre-se 
que nesse primeiro momento se ela não quiser comer o alimento não é 
necessário.  
RESPOSTA: Pendente. 

21/07 Realizada reavaliação das atividades enviadas para casa no período de 
quarentena nos meses de março a julho. Também realizada a 
capacitação para utilização da plataforma para envio de atividades 
online. 

28/07 Realizada reavaliação das atividades enviadas para casa no período de 
quarentena nos meses de março a julho. Também realizada a 
capacitação para utilização da plataforma para envio de atividades 
online. 

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 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Andriel Henrique Cremonte Nantes 
Data Nascimento: 08/05/2017 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

07/07 Enviada para casa a atividade do brincar estruturado com o objetivo de 
explorar a forma de brincar da criança e família; proporcionar 
momentos de interação; aprimorar processo lúdico e simbólico. A 
atividade consiste em chamar a criança para brincar e ir criando a 
historinha de sua rotina com os bonecos e os “locais” montados. 
RESPOSTA: Pendente. 

14/07 Segue conduta terapêutica anterior: 
Enviada para casa a atividade do brincar estruturado com o objetivo de 
explorar a forma de brincar da criança e família; proporcionar 
momentos de interação; aprimorar processo lúdico e simblico. A 
atividade consiste em chamar a criança para brincar e ir criando a 
historinha de sua rotina com os bonecos e os “locais” montados. 
RESPOSTA: Pendente. 

21/07 Realizada reavaliação das atividades enviadas para casa no período de 
quarentena nos meses de março a julho. Também realizada a 
capacitação para utilização da plataforma para envio de atividades 
online. 

28/07 Realizada reavaliação das atividades enviadas para casa no período de 
quarentena nos meses de março a julho. Também realizada a 
capacitação para utilização da plataforma para envio de atividades 
online. 

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 

 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Anthony Moeller e Silva 
Data Nascimento: 03/04/2012 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

07/07 Enviada para casa a atividade do brincar estruturado com o objetivo de 
explorar a forma de brincar da criança e família; proporcionar 
momentos de interação; aprimorar processo lúdico e simbólico. 
RESPOSTA: Pendente. 

14/07 Segue conduta terapêutica anterior: 
Enviada para casa a atividade do brincar estruturado com o objetivo de 
explorar a forma de brincar da criança e família; proporcionar 
momentos de interação; aprimorar processo lúdico e simbólico. A 
atividade consiste em chamar a criança para brincar e ir criando a 
historinha de sua rotina com os bonecos e os “locais” montados. 
RESPOSTA: Pendente. 

21/07 Realizada reavaliação das atividades enviadas para casa no período de 
quarentena nos meses de março a julho. Também realizada a 
capacitação para utilização da plataforma para envio de atividades 
online. 

28/07 Realizada reavaliação das atividades enviadas para casa no período de 
quarentena nos meses de março a julho. Também realizada a 
capacitação para utilização da plataforma para envio de atividades 
online. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular o desenvolvimento motor e cognitivo direcionando para as 
AVD’s. Desenvolver estímulos sensoriais. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

 
 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Antônio Miguel Leal de Paula 
Data Nascimento: 28/06/2017 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

07/07 Enviada para casa a atividade de brincadeira da estátua com o objetivo 
de proporcionar o desenvolvimento da percepção das partes e 
movimentos do corpo. A atividade consiste em pesquisar no youtube ou 
outro aplicativo de música a canção infantil “estátua”. Fazendo junto 
com a criança os movimentos que a música estabelece. 
RESPOSTA: Pendente. 

14/07 Segue conduta terapêutica: 
Enviada para casa a atividade de brincadeira da estátua com o objetivo 
de proporcionar o desenvolvimento da percepção das partes e 
movimentos do corpo. A atividade consiste em pesquisar no youtube ou 
outro aplicativo de música a canção infantil “estátua”. Fazendo junto 
com a criança os movimentos que a música estabelece. 
RESPOSTA: Pendente. 

21/07 Realizada reavaliação das atividades enviadas para casa no período de 
quarentena nos meses de março a julho. Também realizada a 
capacitação para utilização da plataforma para envio de atividades 
online. 

28/07 Realizada reavaliação das atividades enviadas para casa no período de 
quarentena nos meses de março a julho. Também realizada a 
capacitação para utilização da plataforma para envio de atividades 
online. 

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 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Arádia Mazia Barreiros de Alexandri  
Data Nascimento: 04/03/2015   
Mês: Julho/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

03/07 Atendimento cancelado devido ao aumento de casos de COVID-19 no 
município. 

10/07 Enviada para casa a atividade “Conhecendo a rotina” com o objetivo de 
conhecer um pouco mais a respeito do dia a dia da usuária. A atividade 
consiste em perguntas estruturadas as quais a família deveria enviar as 
respostas. 
RESPOSTA: Pendente. 

17/07 Segue conduta terapêutica: 
Enviada para casa a atividade “Conhecendo a rotina” com o objetivo de 
conhecer um pouco mais a respeito do dia a dia da usuária. A atividade 
consiste em perguntas estruturadas as quais a família deveria enviar as 
respostas. 
RESPOSTA: Pendente. 

24/07 Realizada reavaliação das atividades enviadas para casa no período de 
quarentena nos meses de março a julho. Também realizada a 
capacitação para utilização da plataforma para envio de atividades 
online. 

31/07 Realizada reavaliação das atividades enviadas para casa no período de 
quarentena nos meses de março a julho. Também realizada a 
capacitação para utilização da plataforma para envio de atividades 
online. 

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 

 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Benjamim Tobia da Costa 
Data Nascimento: 01/08/2014 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

06/07 Enviada para casa a atividade “o mestre mandou” com o objetivo de 
trabalhar o desenvolvimento da atenção, audição e execução de 
comandos verbais. A atividade consiste em três ou mais jogadores. Um 
jogador assume o papel de "Mestre" e emite instruções para os outros 
jogadores, que devem ser seguidas somente quando precedidas da frase 
"O Mestre mandou" Os jogadores são eliminados do jogo seguindo as 
instruções que não são imediatamente precedidas pela frase ou 
deixando de seguir uma instrução que inclui a frase "Mestre mandou". 
RESPOSTA: Família enviou o retorno da atividade. 

13/07 Enviada para casa a atividade “adivinhe o número” com o objetivo de 
desenvolver a memória auditiva, atenção, percepção, associação e 
movimento dos membros superiores. A atividade consiste em o 
mediador pegar um papel e a caneta e fazer o registro de uma 
sequência de numérica sem deixar os outros jogadores verem os 
números que estão escritos. E então o mediador irá bater palmas 
pausadamente conforme a quantidade de números que escreveu para 
que os demais participantes tentem adivinhar. 
RESPOSTA: Família enviou o retorno da atividade. 

20/07 Realizada reavaliação das atividades enviadas para casa no período de 
quarentena nos meses de março a julho. Também realizada a 
capacitação para utilização da plataforma para envio de atividades 
online. 

27/07 Realizada reavaliação das atividades enviadas para casa no período de 
quarentena nos meses de março a julho. Também realizada a 
capacitação para utilização da plataforma para envio de atividades 
online. 

 Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Brayan Henrique dos Santos 
Data Nascimento: 03/02/2017 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

07/07 Enviada para casa a atividade de treino do vestuário com o objetivo de 
estimular a independência no vestir, ampliar o movimento dos membros 
superiores e desenvolver a motricidade ampla. A atividade consiste em 
deixar a criança começar a vestir e a despir algumas peças de roupa 
sozinho. Ajude o mínimo possível, assim estaremos estimulando a 
autonomia da criança. 
RESPOSTA: Família enviou retorno. 

14/07 Segue conduta terapêutica anterior: 
Enviada novamente para casa a atividade de treino do vestuário com o 
objetivo de estimular a independência no vestir, ampliar o movimento 
dos membros superiores e desenvolver a motricidade ampla. A 
atividade consiste em deixar a criança começar a vestir e a despir 
algumas peças de roupa sozinho. Ajude o mínimo possível, assim 
estaremos estimulando a autonomia da criança.  
 Repassadas algumas orientações e solicitado para família repetir a 
atividade. 
RESPOSTA: Família enviou retorno. 

21/07 Realizada reavaliação das atividades enviadas para casa no período de 
quarentena nos meses de março a julho. Também realizada a 
capacitação para utilização da plataforma para envio de atividades 
online. 

28/07 Realizada reavaliação das atividades enviadas para casa no período de 
quarentena nos meses de março a julho. Também realizada a 
capacitação para utilização da plataforma para envio de atividades 
online. 

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 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Daniel de Sena Nunes 
Data Nascimento: 12/07/2015 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

07/07 Enviada para casa a atividade “explorando o brincar” com o objetivo de 
explorar a forma do brincar da criança junto à família, bem como 
proporcionar momentos de interação e aprimorar o processo lúdico e 
simbólico. A atividade consiste em chamar a criança para brincar e ir 
criando a historinha de sua rotina com os bonecos e os “locais” 
montados. 
RESPOSTA: Pendente. 

14/07 Segue conduta terapêutica anterior: 
Enviada para casa a atividade “explorando o brincar” com o objetivo de 
explorar a forma do brincar da criança junto à família, bem como 
proporcionar momentos de interação e aprimorar o processo lúdico e 
simbólico. A atividade consiste em chamar a criança para brincar e ir 
criando a historinha de sua rotina com os bonecos e os “locais” 
montados. 
RESPOSTA: Pendente. 

21/07 Realizada reavaliação das atividades enviadas para casa no período de 
quarentena nos meses de março a julho. Também realizada a 
capacitação para utilização da plataforma para envio de atividades 
online. 

28/07 Realizada reavaliação das atividades enviadas para casa no período de 
quarentena nos meses de março a julho. Também realizada a 
capacitação para utilização da plataforma para envio de atividades 
online. 

 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 

 

 

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   

03/07 Atendimento suspenso devido ao aumento de casos de COVID-19 no 
munícipio. 

10/07 Enviada para casa a atividade “conhecendo a rotina” a fim de conhecer 
um pouco mais a respeito do dia a dia do usuário. A atividade consiste 
em perguntas estruturadas as quais a família deveria enviar as 
respostas. 
RESPOSTA: Pendente. 

17/07 Segue conduta terapêutica anterior: 
Enviada para casa a atividade “conhecendo a rotina” a fim de conhecer 
um pouco mais a respeito do dia a dia do usuário. A atividade consiste 
em perguntas estruturadas as quais a família deveria enviar as 
respostas. 
RESPOSTA: Pendente. 

24/07 Realizada reavaliação das atividades enviadas para casa no período de 
quarentena nos meses de março a julho. Também realizada a 
capacitação para utilização da plataforma para envio de atividades 
online. 

31/07 Realizada reavaliação das atividades enviadas para casa no período de 
quarentena nos meses de março a julho. Também realizada a 
capacitação para utilização da plataforma para envio de atividades 
online. 

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 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Efraim Henrique dos Santos Pereira 
Data Nascimento: 07/06/2014 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

07/07 Enviada para casa a atividade “explorando o brincar” com o objetivo de 
explorar a forma do brincar da criança junto à família, bem como 
proporcionar momentos de interação e aprimorar o processo lúdico e 
simbólico. A atividade consiste em chamar a criança para brincar e ir 
criando a historinha de sua rotina com os bonecos e os “locais” 
montados. 
RESPOSTA: Pendente. 

14/07 Segue conduta anterior: 
Enviada para casa a atividade “explorando o brincar” com o objetivo de 
explorar a forma do brincar da criança junto à família, bem como 
proporcionar momentos de interação e aprimorar o processo lúdico e 
simbólico. A atividade consiste em chamar a criança para brincar e ir 
criando a historinha de sua rotina com os bonecos e os “locais” 
montados. 
RESPOSTA: Pendente. 

21/07 Realizada reavaliação das atividades enviadas para casa no período de 
quarentena nos meses de março a julho. Também realizada a 
capacitação para utilização da plataforma para envio de atividades 
online. 

28/07 Realizada reavaliação das atividades enviadas para casa no período de 
quarentena nos meses de março a julho. Também realizada a 
capacitação para utilização da plataforma para envio de atividades 
online. 

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 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Eliezer Paes Landim Serapião 
Data Nascimento: 23/06/2016 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

03/07 Atendimento suspenso devido ao aumento de casos de COVID-19 no 
município. 

10/07 Enviada para casa a atividade “cabeça, ombro, joelho e pé” com o 
objetivo de reconhecer as partes do corpo e compreender o movimento 
humano através de estímulo musical. A atividade consiste em ouvir a 
canção e então seguir o ritmo fazendo os movimentos com gestos 
corporais indicados pela letra da música. 
RESPOSTA: Pendente. 

17/07 Segue conduta terapêutica anterior: 
Enviada para casa a atividade “cabeça, ombro, joelho e pé” com o 
objetivo de reconhecer as partes do corpo e compreender o movimento 
humano através de estímulo musical. A atividade consiste em ouvir a 
canção e então seguir o ritmo fazendo os movimentos com gestos 
corporais indicados pela letra da música. 
RESPOSTA: Pendente. 

24/07 Realizada reavaliação das atividades enviadas para casa no período de 
quarentena nos meses de março a julho. Também realizada a 
capacitação para utilização da plataforma para envio de atividades 
online. 

31/07 Realizada reavaliação das atividades enviadas para casa no período de 
quarentena nos meses de março a julho. Também realizada a 
capacitação para utilização da plataforma para envio de atividades 
online.  

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 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Ênio Costa Napp 
Data Nascimento: 09/08/2016 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

07/07 Enviada para casa a atividade do brincar estruturado com o objetivo de 
explorar a forma de brincar da criança e família; proporcionar 
momentos de interação; aprimorar processo lúdico e simbólico. A 
atividade consiste em chamar a criança para brincar e ir criando a 
historinha de sua rotina com os bonecos e os “locais” montados. 
RESPOSTA: Atividade realizada. 

14/07 Segue conduta terapêutica anterior: 
Enviada novamente para casa a atividade do brincar estruturado com 
novas orientações a fim de trabalhar o objetivo de explorar a forma de 
brincar da criança e família; proporcionar momentos de interação; 
aprimorar processo lúdico e simbólico. A atividade consiste em chamar a 
criança para brincar e ir criando a historinha de sua rotina com os 
bonecos e os “locais” montados. 
RESPOSTA: Pendente. 

21/07 Realizada reavaliação das atividades enviadas para casa no período de 
quarentena nos meses de março a julho. Também realizada a 
capacitação para utilização da plataforma para envio de atividades 
online. 

28/07 Realizada reavaliação das atividades enviadas para casa no período de 
quarentena nos meses de março a julho. Também realizada a 
capacitação para utilização da plataforma para envio de atividades 
online. 

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 

 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Enzo Gabriel da Silva Sena 
Data Nascimento: 31/08/2016 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

06/07 Enviada para casa a atividade do brincar estruturado com o objetivo de 
explorar a forma de brincar da criança e família; proporcionar 
momentos de interação; aprimorar processo lúdico e simbólico. A 
atividade consiste em chamar a criança para brincar e ir criando a 
historinha de sua rotina com os bonecos e os “locais” montados. 
RESPOSTA: Pendente. 

13/07 Segue conduta terapêutica anterior: 
Enviada para casa a atividade do brincar estruturado com o objetivo de 
explorar a forma de brincar da criança e família; proporcionar 
momentos de interação; aprimorar processo lúdico e simbólico. A 
atividade consiste em chamar a criança para brincar e ir criando a 
historinha de sua rotina com os bonecos e os “locais” montados. 
RESPOSTA: Pendente. 

20/07 Realizada reavaliação das atividades enviadas para casa no período de 
quarentena nos meses de março a julho. Também realizada a 
capacitação para utilização da plataforma para envio de atividades 
online. 

27/07 Realizada reavaliação das atividades enviadas para casa no período de 
quarentena nos meses de março a julho. Também realizada a 
capacitação para utilização da plataforma para envio de atividades 
online. 

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 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Éric Benjamim Dombroski da Silva 
Data Nascimento: 11/02/2015 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

02/07 Atendimento cancelado devido ao aumento de casos de COVID-19 no 
município. 

09/07 Enviada novamente para casa a atividade do brincar estruturado com 
novas orientações a fim de trabalhar o objetivo de explorar a forma de 
brincar da criança e família; proporcionar momentos de interação; 
aprimorar processo lúdico e simbólico. A atividade consiste em chamar a 
criança para brincar e ir criando a historinha de sua rotina com os 
bonecos e os “locais” montados. 
RESPOSTA: Pendente. 

16/07 Segue conduta terapêutica anterior: 
Enviada novamente para casa a atividade do brincar estruturado com 
novas orientações a fim de trabalhar o objetivo de explorar a forma de 
brincar da criança e família; proporcionar momentos de interação; 
aprimorar processo lúdico e simbólico. A atividade consiste em chamar a 
criança para brincar e ir criando a historinha de sua rotina com os 
bonecos e os “locais” montados. 
RESPOSTA: Pendente. 

23/07 Realizada reavaliação das atividades enviadas para casa no período de 
quarentena nos meses de março a julho. Também realizada a 
capacitação para utilização da plataforma para envio de atividades 
online. 

30/07 Realizada reavaliação das atividades enviadas para casa no período de 
quarentena nos meses de março a julho. Também realizada a 
capacitação para utilização da plataforma para envio de atividades 
online. 

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 

 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Fábio Henrique Firmino Molinari 
Data Nascimento: 15/07/2009 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

06/07 Enviada para casa a atividade “construindo um brinquedo de sucata” 
com o objetivo de proporcionar o desenvolvimento da percepção, 
motricidade fina e criatividade. A atividade consiste em escolher um 
modelo de brinquedo reciclável, usando a criatividade para selecionar os 
materiais a serem utilizados e o modelo da criação do objeto a ser 
montado. 
RESPOSTA: Pendente. 

13/07 Segue conduta terapêutica anterior: 
Enviada para casa a atividade “construindo um brinquedo de sucata” 
com o objetivo de proporcionar o desenvolvimento da percepção, 
motricidade fina e criatividade. A atividade consiste em escolher um 
modelo de brinquedo reciclável, usando a criatividade para selecionar os 
materiais a serem utilizados e o modelo da criação do objeto a ser 
montado.  
RESPOSTA: Pendente. 

20/07 Realizada reavaliação das atividades enviadas para casa no período de 
quarentena nos meses de março a julho. Também realizada a 
capacitação para utilização da plataforma para envio de atividades 
online. 

27/07 Realizada reavaliação das atividades enviadas para casa no período de 
quarentena nos meses de março a julho. Também realizada a 
capacitação para utilização da plataforma para envio de atividades 
online. 

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 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Fernando Gabriel Sprote 
Data Nascimento: 16/02/208 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 

 
 

Data   

03/07 Enviada para casa a atividade escrevendo a letra inicial do nome com 
algodão, pregador e tinta a fim de trabalhar motricidade fina, 
reconhecimento do nome, amplitude de movimento e questões 
sensoriais.  A atividade consiste em escrever a letra inicial do nome, com 
bolinha de algodão molhada com tinta. É usado um pregador como 
suporte para segurar o algodão e escrever na folha. 
RESPOSTA: Pendente. 

10/07 Enviada para casa a atividade pareamento das letras do nome a fim de 
trabalhar motricidade fina, reconhecimento das letras do nome e 
amplitude de movimento. A atividade consiste em escrever em cada 
pregador uma letra do nome da criança. E em uma papel, escrever 
nome da criança. Fazer a criança parear cada letra a seu respectivo par, 
formando assim seu nome. 
RESPOSTA: Pendente. 

17/07 Segue conduta terapêutica anterior: 
Enviada para casa a atividade pareamento das letras do nome a fim de 
trabalhar motricidade fina, reconhecimento das letras do nome e 
amplitude de movimento. A atividade consiste em escrever em cada 
pregador uma letra do nome da criança. E em uma papel, escrever 
nome da criança. Fazer a criança parear cada letra a seu respectivo par, 
formando assim seu nome. 
RESPOSTA: Pendente. 

24/07 Realizada reavaliação das atividades enviadas para casa no período de 
quarentena nos meses de março a julho. Também realizada a 
capacitação para utilização da plataforma para envio de atividades 
online. 

31/07 Realizada reavaliação das atividades enviadas para casa no período de 
quarentena nos meses de março a julho. Também realizada a 
capacitação para utilização da plataforma para envio de atividades 
online. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimulação sensorial. Estimular a autonomia e independência nas 
AVD’s com enfoque em higiene, auto cuidado 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 

 

 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário (a): Gabriel Zanchieta Borges  
Data Nascimento: 11 /12/2008 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

02/07 Atendimento cancelado devido ao aumento dos casos de COVID-19 no 
município. 

09/07 Enviada para casa a atividade de preparar um sanduíche com o objetivo 
estimular a autonomia e independência para executar tarefas. Além de 
proporcionar o desenvolvimento dos cinco sentidos do corpo humano e 
desenvolver habilidades culinárias que poderão ser usadas na vida 
adulta. Seguir as instruções do passo a passo da receita em anexo. 
Deixar a criança ajudar em todo o processo, desde a separação dos 
ingredientes, a mistura e a preparação do alimento. 
RESPOSTA: Família enviou o retorno da atividade! 

16/07 Enviada para casa a atividade sudoku de formas geométricas com o 
objetivo de desenvolver o planejamento, coordenação viso-motora, 
atenção, motricidade e  raciocínio lógico. A atividade consiste em fazer 
uma tabela (5x5) em uma folha em branco. A seguir, na 1ª linha desenhe 
em cada quadrado uma forma geométrica, conforme mostra a imagem 
abaixo. Pedir para a criança ir preenchendo os demais quadrados, 
seguindo uma nova sequência, mas utilizando cada forma geométrica da 
1ª linha. Lembrando que as figuras não podem se repetir em nenhuma 
linha e nenhuma coluna. 
RESPOSTA: Família enviou o retorno da atividade! 

23/07 Realizada reavaliação das atividades enviadas para casa no período de 
quarentena nos meses de março a julho. Também realizada a 
capacitação para utilização da plataforma para envio de atividades 
online. 

30/07 Realizada reavaliação das atividades enviadas para casa no período de 
quarentena nos meses de março a julho. Também realizada a 
capacitação para utilização da plataforma para envio de atividades 
online. 

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 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Gabriel Pereira Andrade 
Data Nascimento: 21/02/2015 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

06/07 Enviada para casa a atividade “o mestre mandou” com o objetivo de 
trabalhar o desenvolvimento da atenção, audição e execução de 
comandos verbais. A atividade consiste em três ou mais jogadores. Um 
jogador assume o papel de "Mestre" e emite instruções para os outros 
jogadores, que devem ser seguidas somente quando precedidas da frase 
"O Mestre mandou" Os jogadores são eliminados do jogo seguindo as 
instruções que não são imediatamente precedidas pela frase ou 
deixando de seguir uma instrução que inclui a frase "Mestre mandou". 
RESPOSTA: Pendente. 

13/07 Enviada para casa a atividade “o mestre mandou” com o objetivo de 
trabalhar o desenvolvimento da atenção, audição e execução de 
comandos verbais. A atividade consiste em três ou mais jogadores. Um 
jogador assume o papel de "Mestre" e emite instruções para os outros 
jogadores, que devem ser seguidas somente quando precedidas da frase 
"O Mestre mandou" Os jogadores são eliminados do jogo seguindo as 
instruções que não são imediatamente precedidas pela frase ou 
deixando de seguir uma instrução que inclui a frase "Mestre mandou". 
RESPOSTA: Pendente. 

20/07 Realizada reavaliação das atividades enviadas para casa no período de 
quarentena nos meses de março a julho. Também realizada a 
capacitação para utilização da plataforma para envio de atividades 
online. 

27/07 Realizada reavaliação das atividades enviadas para casa no período de 
quarentena nos meses de março a julho. Também realizada a 
capacitação para utilização da plataforma para envio de atividades 
online. 

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 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Gabriel Fernandes Prim  
Data Nascimento: 08/05/2016  
Mês: Julho/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

02/07  Atendimento cancelado devido ao aumento de casos de COVID-19 no 
município. 

09/07 Enviada para casa a atividade do brincar estruturado com o objetivo de 
explorar a forma de brincar da criança e família; proporcionar 
momentos de interação; aprimorar processo lúdico e simbólico. A 
atividade consiste em chamar a criança para brincar e ir criando a 
historinha de sua rotina com os bonecos e os “locais” montados. 
RESPOSTA: Pendente. 

16/07 Segue conduta terapêutica anterior: 
Enviada para casa a atividade do brincar estruturado com o objetivo de 
explorar a forma de brincar da criança e família; proporcionar 
momentos de interação; aprimorar processo lúdico e simbólico. A 
atividade consiste em chamar a criança para brincar e ir criando a 
historinha de sua rotina com os bonecos e os “locais” montados. 
RESPOSTA: Família enviou o retorno! 

23/07 Realizada reavaliação das atividades enviadas para casa no período de 
quarentena nos meses de março a julho. Também realizada a 
capacitação para utilização da plataforma para envio de atividades 
online. 

30/07 Realizada reavaliação das atividades enviadas para casa no período de 
quarentena nos meses de março a julho. Também realizada a 
capacitação para utilização da plataforma para envio de atividades 
online. 

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 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Guilherme Bonifácio Grisard 
Data Nascimento: 13/05/2006  
Mês: Julho/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

03/07 Atendimento cancelado devido ao aumento dos casos de COVID-19 no 
município. 

10/07 Enviada para casa a atividade “conhecendo a rotina” com o objetivo de 
conhecer um pouco mais o dia a dia do usuário. A atividade consiste em 
responder perguntas estruturadas com questões do que o usuário  em 
casa todos os dias. 
RESPOSTA: Pendente. 

17/07 Segue conduta terapêutica anterior: 
Enviada para casa a atividade “conhecendo a rotina” com o objetivo de 
conhecer um pouco mais o dia a dia do usuário. A atividade consiste em 
responder perguntas estruturadas com questões do que o usuário  em 
casa todos os dias. 
RESPOSTA: Pendente. 

24/07 Realizada reavaliação das atividades enviadas para casa no período de 
quarentena nos meses de março a julho. Também realizada a 
capacitação para utilização da plataforma para envio de atividades 
online. 

31/07 Realizada reavaliação das atividades enviadas para casa no período de 
quarentena nos meses de março a julho. Também realizada a 
capacitação para utilização da plataforma para envio de atividades 
online. 

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 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Hector Augusto Pereira Machado 
Data Nascimento: 07/04/2010 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

03/07 Atendimento cancelado devido ao aumento de casos de COVID-19 no 
município. 

10/07 Enviada para casa a atividade de pareamento do som com cada 
instrumento musical com o objetivo de trabalhar percepção, atenção, 
discriminação auditiva e reconhecimento dos instrumentos. A atividade 
consiste em memorizar uma sequência de sons. Haverão três sequencias 
diferentes (3 áudios em MP3), e o usuário deverá ouvir a sequência e 
após isso, colocar as figuras na ordem que foram tocadas.   
RESPOSTA: Pendente. 

17/07 Segue consuta terapêutica anterior: 
Enviada para casa a atividade de pareamento do som com cada 
instrumento musical com o objetivo de trabalhar percepção, atenção, 
discriminação auditiva e reconhecimento dos instrumentos. A atividade 
consiste em memorizar uma sequência de sons. Haverão três sequencias 
diferentes (3 áudios em MP3), e o usuário deverá ouvir a sequência e 
após isso, colocar as figuras na ordem que foram tocadas.   
RESPOSTA: Pendente. 

24/07 Realizada reavaliação das atividades enviadas para casa no período de 
quarentena nos meses de março a julho. Também realizada a 
capacitação para utilização da plataforma para envio de atividades 
online. 

31/07 Realizada reavaliação das atividades enviadas para casa no período de 
quarentena nos meses de março a julho. Também realizada a 
capacitação para utilização da plataforma para envio de atividades 
online. 

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 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Henrique Brillinger 
Data Nascimento: 22/09/2016 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

07/07 Enviada para casa a atividade do brincar estruturado com o objetivo de 
explorar a forma de brincar da criança e família; proporcionar 
momentos de interação; aprimorar processo lúdico e simbólico. A 
atividade consiste em chamar a criança para brincar e ir criando a 
historinha de sua rotina com os bonecos e os “locais” montados. 
RESPOSTA: Pendente. 

14/07 Segue conduta terapêutica anterior: 
Enviada para casa a atividade do brincar estruturado com o objetivo de 
explorar a forma de brincar da criança e família; proporcionar 
momentos de interação; aprimorar processo lúdico e simbólico. A 
atividade consiste em chamar a criança para brincar e ir criando a 
historinha de sua rotina com os bonecos e os “locais” montados. 
RESPOSTA: Pendente. 

21/07 Realizada reavaliação das atividades enviadas para casa no período de 
quarentena nos meses de março a julho. Também realizada a 
capacitação para utilização da plataforma para envio de atividades 
online. 

28/07 Realizada reavaliação das atividades enviadas para casa no período de 
quarentena nos meses de março a julho. Também realizada a 
capacitação para utilização da plataforma para envio de atividades 
online. 

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 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Isabella Couto 
Data Nascimento: 16/01/2008 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

06/07 Enviada para casa a atividade rolo de punho com o objetivo de trabalhar 
o fortalecimento do antebraço, empunhadura das mãos e concentração. 
A atividade consiste em colocar uma corda amarrada em uma garrafa 
pet e ir enrolando e desenrolando a corda em torno da garrafa. A 
atividade deve ser feita tanto sentada como em pé. 
RESPOSTA: Pendente. 

13/07 Segue conduta terapêutica anterior: 
Enviada para casa a atividade rolo de punho com o objetivo de trabalhar 
o fortalecimento do antebraço, empunhadura das mãos e concentração. 
A atividade consiste em colocar uma corda amarrada em uma garrafa 
pet e ir enrolando e desenrolando a corda em torno da garrafa. A 
atividade deve ser feita tanto sentada como em pé. 
RESPOSTA: Pendente. 

20/07 Realizada reavaliação das atividades enviadas para casa no período de 
quarentena nos meses de março a julho. Também realizada a 
capacitação para utilização da plataforma para envio de atividades 
online. 

27/07 Realizada reavaliação das atividades enviadas para casa no período de 
quarentena nos meses de março a julho. Também realizada a 
capacitação para utilização da plataforma para envio de atividades 
online. 

Objetivo 
Terapêutico 

Trabalhar as AVD’s com enfoque na higiene, estimulação motora dos 
MMSS e maior independência no vestuário e alimentação. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Jean Fernando de Oliveira Junior 
Data Nascimento: 27/05/2013 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

03/07 Atendimento suspenso devido ao aumento de casos de COVID-19 no 
município. 

10/07 Enviada para casa a atividade objeto diferentes, cores iguais com o 
objetivo de trabalhar a coordenação motora e atenção. A atividade 
consiste em pegar diferentes objetos de casa e parear de acordo com as 
cores iguais. 
RESPOSTA: Pendente. 

17/07 Segue conduta terapêutica anterior: 
Enviada para casa a atividade objeto diferentes, cores iguais com o 
objetivo de trabalhar a coordenação motora e atenção. A atividade 
consiste em pegar diferentes objetos de casa e parear de acordo com as 
cores iguais. 
RESPOSTA: Pendente. 

24/07 Realizada reavaliação das atividades enviadas para casa no período de 
quarentena nos meses de março a julho. Também realizada a 
capacitação para utilização da plataforma para envio de atividades 
online. 

31/07 Realizada reavaliação das atividades enviadas para casa no período de 
quarentena nos meses de março a julho. Também realizada a 
capacitação para utilização da plataforma para envio de atividades 
online. 

Objetivo 
Terapêutico 

Em processo de avaliação e criação de vínculo terapêutico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

591 / 702



 

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

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Joyce Manuela Pereira dos Santos 
Data Nascimento: 23/01/2008 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

02/07 Atendimento cancelado devido ao aumento dos casos de COVID-19 no 
município. 

09/07 Enviada para casa a atividade “conhecer a rotina” com o objetivo de 
conhecer o dia a dia da Joyce. A atividade consiste em perguntas 
estruturadas a fim de conhecer mais a rotina da Joyce. 
RESPOSTA: Pendente. 

16/07 Segue conduta terapêutica anterior: 
Enviada para casa a atividade “conhecer a rotina” com o objetivo de 
conhecer o dia a dia da Joyce. A atividade consiste em perguntas 
estruturadas a fim de conhecer mais a rotina da Joyce. 
RESPOSTA: Pendente. 

23/07 Realizada reavaliação das atividades enviadas para casa no período de 
quarentena nos meses de março a julho. Também realizada a 
capacitação para utilização da plataforma para envio de atividades 
online. 

30/07 Realizada reavaliação das atividades enviadas para casa no período de 
quarentena nos meses de março a julho. Também realizada a 
capacitação para utilização da plataforma para envio de atividades 
online. 

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 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Lauro Marcos Pipper Junior  
Data Nascimento: 06/11/2009  
Mês: Julho/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

02/07 Atendimento cancelado devido ao aumento de casos de COVID-19 no 
município. 

09/07 Enviada para casa a atividade de preparar um sanduíche com o objetivo 
estimular a autonomia e independência para executar tarefas. Além de 
proporcionar o desenvolvimento dos cinco sentidos do corpo humano e 
desenvolver habilidades culinárias que poderão ser usadas na vida 
adulta. Seguir as instruções do passo a passo da receita em anexo. 
Deixar a criança ajudar em todo o processo, desde a separação dos 
ingredientes, a mistura e a preparação do alimento. 
RESPOSTA: Pendente. 

16/07 Segue conduta terapêutica anterior: 
Enviada para casa a atividade de preparar um sanduíche com o objetivo 
estimular a autonomia e independência para executar tarefas. Além de 
proporcionar o desenvolvimento dos cinco sentidos do corpo humano e 
desenvolver habilidades culinárias que poderão ser usadas na vida 
adulta. Seguir as instruções do passo a passo da receita em anexo. 
Deixar a criança ajudar em todo o processo, desde a separação dos 
ingredientes, a mistura e a preparação do alimento. 
RESPOSTA: Pendente. 

23/07 Realizada reavaliação das atividades enviadas para casa no período de 
quarentena nos meses de março a julho. Também realizada a 
capacitação para utilização da plataforma para envio de atividades 
online. 

30/07 Realizada reavaliação das atividades enviadas para casa no período de 
quarentena nos meses de março a julho. Também realizada a 
capacitação para utilização da plataforma para envio de atividades 
online. 

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 

 

 

 
 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Lino Carlos Franzói Junior 
Data Nascimento: 27/03/1990 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

03/07 Atendimento cancelado devido ao aumento de casos de COVID-19 no 
município. 

10/07 Enviada para casa a atividade ouvindo música de forma funcional com 
objetivo de aprimorar a funcionalidade no uso do celular, estimular a 
autonomia, trabalhar habilidades auditivas. A atividade consiste em 
estimular o uso do celular, expandindo sua funcionalidade para os 
momentos de apreciação musical, construindo uma playlist de músicas 
que Júnior goste e demonstrando como acessá-la. 
RESPOSTA: Pendente. 

17/07 Segue conduta terapêutica anterior: 
Enviada para casa a atividade ouvindo música de forma funcional com 
objetivo de aprimorar a funcionalidade no uso do celular, estimular a 
autonomia, trabalhar habilidades auditivas. A atividade consiste em 
estimular o uso do celular, expandindo sua funcionalidade para os 
momentos de apreciação musical, construindo uma playlist de músicas 
que Júnior goste e demonstrando como acessá-la. 
RESPOSTA: Pendente. 

24/07 Realizada reavaliação das atividades enviadas para casa no período de 
quarentena nos meses de março a julho. Também realizada a 
capacitação para utilização da plataforma para envio de atividades 
online. 

31/07 Realizada reavaliação das atividades enviadas para casa no período de 
quarentena nos meses de março a julho. Também realizada a 
capacitação para utilização da plataforma para envio de atividades 
online. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AIVD’s. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário: Lorenzo Stein 
Data Nascimento: 05/06/2012 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

06/07 Enviada para casa a atividade situação problema: autonomia e 
independência no almoço e banho que consiste em proporcionar 
momentos dentro da rotina que faça a criança pensar e resolver o 
problema proposto. Esta atividade tem por objetivo trabalhar a 
autonomia, independência e percepção. 
RESPOSTA: Família enviou retorno da atividade! 

13/07 Segue conduta terapêutica anterior: 
Reenviada para casa, com novas orientações, a atividade situação 
problema: autonomia e independência no almoço e banho que consiste 
em proporcionar momentos dentro da rotina que faça a criança pensar 
e resolver o problema proposto. Esta atividade tem por objetivo 
trabalhar a autonomia, independência e percepção. 
RESPOSTA: Família enviou o retorno da atividade! 

20/07 Realizada reavaliação das atividades enviadas para casa no período de 
quarentena nos meses de março a julho. Também realizada a 
capacitação para utilização da plataforma para envio de atividades 
online. 

27/07 Realizada reavaliação das atividades enviadas para casa no período de 
quarentena nos meses de março a julho. Também realizada a 
capacitação para utilização da plataforma para envio de atividades 
online. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s com enfoque em 
higiene, auto cuidado, vestuário e uso funcional do banheiro. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Lucas Norberto Campos 
Data Nascimento: 04/09/1998 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

03/07 Atendimento cancelado devido ao aumento de casos de COVID-19 no 
município. 

10/07 Enviada para casa a atividade reconhecimento de objetos com objetivo 
de reconhecer os utensílios usados em seu dia a dia bem como a função 
dos mesmos. A atividade consiste em colocar 10 objetos de diferentes 
cômodos da casa dentro de um saco e tentar adivinhar pelo toque que 
objeto é e qual sua funcionalidade. 
RESPOSTA: Pendente. 

17/07 Segue conduta terapêutica anterior: 
Enviada para casa a atividade reconhecimento de objetos com objetivo 
de reconhecer os utensílios usados em seu dia a dia bem como a função 
dos mesmos. A atividade consiste em colocar 10 objetos de diferentes 
cômodos da casa dentro de um saco e tentar adivinhar pelo toque que 
objeto é e qual sua funcionalidade. 
RESPOSTA: Família enviou o retorno! 

24/07 Realizada reavaliação das atividades enviadas para casa no período de 
quarentena nos meses de março a julho. Também realizada a 
capacitação para utilização da plataforma para envio de atividades 
online. 

31/07 Realizada reavaliação das atividades enviadas para casa no período de 
quarentena nos meses de março a julho. Também realizada a 
capacitação para utilização da plataforma para envio de atividades 
online. 

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 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Matheus Sturmer Amandio 
Data Nascimento: 06/05/2015 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

06/07 Enviada para casa a atividade do brincar estruturado com o objetivo de 
explorar a forma de brincar da criança e família; proporcionar 
momentos de interação; aprimorar processo lúdico e simbólico. A 
atividade consiste em chamar a criança para brincar e ir criando a 
historinha de sua rotina com os bonecos e os “locais” montados. 
RESPOSTA: Pendente. 

13/07 Segue conduta terapêutica anterior: 
Enviada para casa a atividade do brincar estruturado com o objetivo de 
explorar a forma de brincar da criança e família; proporcionar 
momentos de interação; aprimorar processo lúdico e simbólico. A 
atividade consiste em chamar a criança para brincar e ir criando a 
historinha de sua rotina com os bonecos e os “locais” montados. 
RESPOSTA: Família enviou o retorno! 

20/07 Realizada reavaliação das atividades enviadas para casa no período de 
quarentena nos meses de março a julho. Também realizada a 
capacitação para utilização da plataforma para envio de atividades 
online. 

27/07 Realizada reavaliação das atividades enviadas para casa no período de 
quarentena nos meses de março a julho. Também realizada a 
capacitação para utilização da plataforma para envio de atividades 
online. 

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 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Mathias Becker Niechel 
Data Nascimento: 06/02/2014 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

06/07 Enviada para casa a atividade treino de vestuário com o objetivo de 
estimular a independência no vestir, o desenvolvimento motor, 
adequação comportamental (aceitação, flexibilidade) e 
aperfeiçoamento da linguagem oral. A atividade consiste em permitir 
que a criança comece a vestir algumas peças de roupa sozinho, dando o 
comando e deixar ela realizar as tentativas.  
RESPOSTA: A família enviou o retorno da atividade! 

13/07 Enviada para casa a atividade de quadro de combinados com o objetivo 
de estimular a compreensão de regras e limites, adequação 
comportamental (Inflexibilidade, aceitação). A atividade consiste em 
definir junto à família combinados do que a criança pode ou não fazer, 
tendo consequências caso faça algo indesejado. 
RESPOSTA: A família enviou o retorno da atividade! 

20/07 Realizada reavaliação das atividades enviadas para casa no período de 
quarentena nos meses de março a julho. Também realizada a 
capacitação para utilização da plataforma para envio de atividades 
online. 

27/07 Realizada reavaliação das atividades enviadas para casa no período de 
quarentena nos meses de março a julho. Também realizada a 
capacitação para utilização da plataforma para envio de atividades 
online. 

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 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Miguel Fernando Ferraz 
Data Nascimento: 01/09/2015 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

03/07 Atendimento cancelado devido ao aumento de casos de COVID-19 no 
município. 

10/07 Enviada para a casa a atividade do vídeo plantando sementes com o 
objetivo de observar as etapas da atividade que envolvem o plantar e 
acompanhar a germinação, o desenvolvimento da semente. A atividade 
consiste em plantar na terra uma semente de sua escolha. 
RESPOSTA: Pendente. 

17/07 Segue conduta terapêutica anterior: 
Enviada para a casa a atividade do vídeo plantando sementes com o 
objetivo de observar as etapas da atividade que envolvem o plantar e 
acompanhar a germinação, o desenvolvimento da semente. A atividade 
consiste em plantar na terra uma semente de sua escolha. 
RESPOSTA: Pendente. 

24/07 Realizada reavaliação das atividades enviadas para casa no período de 
quarentena nos meses de março a julho. Também realizada a 
capacitação para utilização da plataforma para envio de atividades 
online. 

31/07 Realizada reavaliação das atividades enviadas para casa no período de 
quarentena nos meses de março a julho. Também realizada a 
capacitação para utilização da plataforma para envio de atividades 
online. 

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 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Miguel Franke Machado  
Data Nascimento: 06/04/2012  
Mês: Julho/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

06/07 Enviada para casa a atividade cozinha com música com o objetivo de 
avaliar questões alimentares, trabalhar a autonomia, interação com os 
familiares e seu gosto musical. A atividade consiste em escolher uma 
música, deixar tocando enquanto elabora uma receita de sua 
preferência. 
RESPOSTA: Pendente. 

13/07 Segue conduta terapêutica anterior: 
Enviada para casa a atividade cozinha com música com o objetivo de 
avaliar questões alimentares, trabalhar a autonomia, interação com os 
familiares e seu gosto musical. A atividade consiste em escolher uma 
música, deixar tocando enquanto elabora uma receita de sua 
preferência. 
RESPOSTA: Pendente. 

20/07 Realizada reavaliação das atividades enviadas para casa no período de 
quarentena nos meses de março a julho. Também realizada a 
capacitação para utilização da plataforma para envio de atividades 
online. 

27/07 Realizada reavaliação das atividades enviadas para casa no período de 
quarentena nos meses de março a julho. Também realizada a 
capacitação para utilização da plataforma para envio de atividades 
online. 

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 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Miguel dos Santos Alves Nogueira  
Data Nascimento: 05/02/2013 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

02/07 Atendimento cancelado devido ao aumento de casos de COVID-19 no 
município. 

09/07 Enviada para casa a atividade andar diferente com o objetivo de 
reconhecer as partes do corpo e compreender o movimento humano 
através de estímulo musical. A atividade consiste em ouvir a canção e 
seguir o ritmo fazendo os movimentos com gestos corporais indicados 
pela letra da música. 
RESPOSTA: Pendente. 

16/07 Segue conduta terapêutica anterior: 
Enviada para casa a atividade andar diferente com o objetivo de 
reconhecer as partes do corpo e compreender o movimento humano 
através de estímulo musical. A atividade consiste em ouvir a canção e 
seguir o ritmo fazendo os movimentos com gestos corporais indicados 
pela letra da música. 
RESPOSTA: Pendente. 

23/07 Realizada reavaliação das atividades enviadas para casa no período de 
quarentena nos meses de março a julho. Também realizada a 
capacitação para utilização da plataforma para envio de atividades 
online. 

30/07 Realizada reavaliação das atividades enviadas para casa no período de 
quarentena nos meses de março a julho. Também realizada a 
capacitação para utilização da plataforma para envio de atividades 
online. 

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 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Noah Sosa Matos 
Data Nascimento: 28/07/2015 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

O7/07 Enviada para casa a atividade de brincar de estátua com o objetivo de 
desenvolver a percepção das partes e movimentos do corpo. A atividade 
consiste em solicitar que a criança execute os movimentos que a música 
estabelece, por exemplo: mão na cabeça, mão na cintura, um pé na 
frente. 
RESPOSTA: Família enviou o retorno da atividade! 

14/07 Enviada para casa a atividade de andar diferente com o objetivo de 
desenvolver a percepção das partes e movimentos do corpo. A atividade 
consiste em solicitar que a criança execute os movimentos que a música 
estabelece. 
RESPOSTA: Família enviou o retorno da atividade! 

21/07 Realizada reavaliação das atividades enviadas para casa no período de 
quarentena nos meses de março a julho. Também realizada a 
capacitação para utilização da plataforma para envio de atividades 
online. 

28/07 Realizada reavaliação das atividades enviadas para casa no período de 
quarentena nos meses de março a julho. Também realizada a 
capacitação para utilização da plataforma para envio de atividades 
online. 

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 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Soraya Coati Amarante da Rosa 
Data Nascimento: 11/04/2011 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

06/07 Enviada para casa a atividade conhecendo a rotina com o objetivo de 
conhecer um pouco mais o dia a dia da usuária. A atividade consiste em 
responder um questionário com perguntas estruturadas. 
RESPOSTA: Pendente. 

13/07 Segue conduta terapêutica anterior: 
Enviada para casa a atividade conhecendo a rotina com o objetivo de 
conhecer um pouco mais o dia a dia da usuária. A atividade consiste em 
responder um questionário com perguntas estruturadas. 
RESPOSTA: Pendente. 

20/07 Realizada reavaliação das atividades enviadas para casa no período de 
quarentena nos meses de março a julho. Também realizada a 
capacitação para utilização da plataforma para envio de atividades 
online. 

27/07 Realizada reavaliação das atividades enviadas para casa no período de 
quarentena nos meses de março a julho. Também realizada a 
capacitação para utilização da plataforma para envio de atividades 
online. 

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 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Thiago de Castro Moreira Silveira 
Data Nascimento: 27/08/2012 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

02/07 Atendimento cancelado devido ao aumento de casos de COVID-19 no 
município. 

09/07 Enviada para casa a atividade da música formiguinha com o objetivo de 
ampliar percepção, atenção e interesse. A atividade consiste em colocar 
a música da “Formiguinha”; escolher um bichinho de pelúcia ou algum 
objeto e enquanto a música cita as partes do corpo, ir acompanhando e 
apontando com o bichinho de pelúcia ou objeto escolhido. 
RESPOSTA: Família enviou o retorno da atividade! 

16/07 Enviada para casa a atividade de rotina social sensorial com o objetivo 
de estimular a atenção e interação. A atividade consiste em o mediador 
e a criança se envolverem alegremente face a face em uma atividade 
altamente social. 
RESPOSTA: Família enviou retorno da atividade! 

23/07 Realizada reavaliação das atividades enviadas para casa no período de 
quarentena nos meses de março a julho. Também realizada a 
capacitação para utilização da plataforma para envio de atividades 
online. 

30/07 Realizada reavaliação das atividades enviadas para casa no período de 
quarentena nos meses de março a julho. Também realizada a 
capacitação para utilização da plataforma para envio de atividades 
online. 

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 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário (a): Vinicius Rodrigues Motta 
Data Nascimento: 27/08/2004 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

03/07 Atendimento cancelado devido ao aumento de casos de COVID-19 no 
município. 

10/07 Enviada para casa a atividade continue a história com o objetivo de 
estimular a criatividade, imaginação, auxiliando no desenvolvimento 
cognitivo. A atividade consiste em completar o texto, cujo trecho inicial 
já fornecido pelo terapeuta, utilizando a imaginação e a criatividade. 
RESPOSTA: Família enviou o retorno da atividade. 

17/07  Enviada para casa a atividade reconhecimento de objetos com objetivo 
de reconhecer os utensílios usados em seu dia a dia bem como a função 
dos mesmos. A atividade consiste em colocar 10 objetos de diferentes 
cômodos da casa dentro de um saco e tentar adivinhar pelo toque que 
objeto é e qual sua funcionalidade. 
RESPOSTA: Família enviou o retorno! 

24/07 Realizada reavaliação das atividades enviadas para casa no período de 
quarentena nos meses de março a julho. Também realizada a 
capacitação para utilização da plataforma para envio de atividades 
online. 

31/07 Realizada reavaliação das atividades enviadas para casa no período de 
quarentena nos meses de março a julho. Também realizada a 
capacitação para utilização da plataforma para envio de atividades 
online. 

Objetivo 
Terapêutico 

Estimular a autonomia e independência nas AVD’s. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

 

Relatório Mensal 
 
Usuário: William David Domingues Sanabria 
Data Nascimento: 26/07/2013 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

06/07 Enviada para casa a atividade de recorte com vestuário com o objetivo 
de estimular a autonomia e independência para executar as tarefas. A 
atividade consiste em recortar as imagens enviadas em anexo abaixo e 
vista o boneco com as roupas correspondentes. 
RESPOSTA: Pendente. 

13/07 Segue conduta terapêutica: 
Enviada para casa a atividade de recorte com vestuário com o objetivo 
de estimular a autonomia e independência para executar as tarefas. A 
atividade consiste em recortar as imagens enviadas em anexo abaixo e 
vista o boneco com as roupas correspondentes. 
RESPOSTA: Pendente. 

20/07 Realizada reavaliação das atividades enviadas para casa no período de 
quarentena nos meses de março a julho. Também realizada a 
capacitação para utilização da plataforma para envio de atividades 
online. 

27/07 Realizada reavaliação das atividades enviadas para casa no período de 
quarentena nos meses de março a julho. Também realizada a 
capacitação para utilização da plataforma para envio de atividades 
online. 

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 

 

 

 
Relatório Mensal 

 
Usuário: Yan Frujuelle Ambra Vieira 
Data Nascimento: 17/06/2013 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Tanise Gomes da Cruz / Terapeuta Ocupacional/ CREFITO-10:17794-TO 
 

 
 

Data   

06/07 Enviada para casa a atividade de recorte com vestuário com o objetivo 
de estimular a autonomia e independência para executar as tarefas. A 
atividade consiste em recortar as imagens enviadas em anexo abaixo e 
vista o boneco com as roupas correspondentes. 
RESPOSTA: Pendente. 

13/07 Segue conduta terapêutica: 
Enviada para casa a atividade de recorte com vestuário com o objetivo 
de estimular a autonomia e independência para executar as tarefas. A 
atividade consiste em recortar as imagens enviadas em anexo abaixo e 
vista o boneco com as roupas correspondentes. 
RESPOSTA: Pendente. 

20/07 Realizada reavaliação das atividades enviadas para casa no período de 
quarentena nos meses de março a julho. Também realizada a 
capacitação para utilização da plataforma para envio de atividades 
online. 

27/07 Realizada reavaliação das atividades enviadas para casa no período de 
quarentena nos meses de março a julho. Também realizada a 
capacitação para utilização da plataforma para envio de atividades 
online. 

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 
 

                                                   RELATORIO MENSAL - JULHO DE 2020 

 

AMA 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: Julho/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago Guedes Pires 

 

Data  

06/07/2020 Suspenção das atividades presenciais devido ao agravamento da pandemia. 

13/07/2020 Envio de atividades: Circuito de atividades e equilíbrio. 

Elaboração de um circuito adaptado com recicláveis e objetos variáveis. 

Executar passagens pelos obstáculos de forma acelerada, salto e zigue-zague.  

Uso de corda ou similar para uma passagem de equilíbrio. 

Objetivo: melhora da coordenação, equilíbrio e condicionamento físico. 

RESPOSTA: Atividade realizada. 

20/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recebimento das atividades que são encaminhadas para 

serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 

atividades enviadas e as respostas das famílias.   

27/07/2020 Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 

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

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

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

oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

  

Objetivos 

 

Desenvolver aptidões físicas primarias. 
Melhora na concentração e auto estima. 
Desenvolver coordenação a habilidades motoras. 
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_______________________________________ 
Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

 

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

Relatório Mensal 

Usuário: Lorenzo Stein 
Data Nascimento: 05/06/2011 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Educador Físico -Thiago Guedes Pires 

 
 

Data   

06/07/2020 Suspenção dos atendimentos presenciais devido ao agravamento da pandemia. 

Envio de atividade: alongamento musical. 

Executar as posições básicas de alongamento com um fundo musical calmo e 

relaxante, buscando de forma leve alongar os principais grupos musculares.   

Objetivo: alongamento de forma relaxada. 

RESPOSTA: Atividade realizada. 

13/07/2020 Envio de atividades: Estudo da rotina. 

Descrição das atividades desenvolvidas, brincadeiras e passa tempos durante uma 

semana habitual. 

Objetivo: Conhecer melhor a rotina e os hábitos. 

RESPOSTA: Atividade realizada. 

20/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 

realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 

atividades enviadas e as respostas das famílias.   

27/07/2020 Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta 

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

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

algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de 

recuperar o que ainda não foi realizado. 

  

Objetivos 

 

Em avaliação. 
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_______________________________________ 
Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 

 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 

Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Atividade mensal   

Usuário: William  David Sanabria 
Nascimento: 26/07/2014 
Mês: Julho/2020 

 Educação Física- Thiago Guedes Pires 

 

 

Data  

06/07/2020 Suspenção das atividades presenciais devido ao agravamento da pandemia. 

13/07/2020 Envio de atividades: 10 minutos de brincar. 

Estimular que a família reserve alguns minutos ao dia para atividades recreativas 

livres, sem limite de tempo, mas tornando as rotina na casa. 

Objetivo: melhorar o vínculo familiar e estimular momentos divertidos. 

RESPOSTA: Pendente. 

20/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recebimento das atividades que são encaminhadas para 

serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 

atividades enviadas e as respostas das famílias.   

27/07/2020 Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 

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

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

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

oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

  

Objetivos 

 

Coordenação motora. 
Socialização e interação. 
Desenvolvimento psicomotor. 
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_______________________________________ 
Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 

 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 

Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Atividade mensal   

Usuário: Benjamim Tobias Da Costa 
Nascimento: 01/08/2014 
Mês: Julho/2020 

 Educação Física- Thiago Guedes Pires 

 

Data  

06/07/2020 Suspenção das atividades presenciais devido ao agravamento da pandemia. 

13/07/2020 Envio de atividades: circuito e associações lugar/objeto. 

Além da atividade física se propõe associações de objetos diversos. 

Fazendo a associação do objeto com seu local especifico na casa. (ex: 

cama/quarto; fogão/cozinha).   

Objetivo: coordenação motora e visual com relações ao uso de objetos. 

RESPOSTA: Atividade realizada. 

20/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 

realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 

atividades enviadas e as respostas das famílias.   

27/07/2020 Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 

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

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

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

oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

  

Objetivos 

 

Desenvolvimento motor geral. 
Melhora na coordenação e atenção. 
Socialização e aceitação de regras. 

 

 

 

 

 

 

  

611 / 702



 

 

 

 

_______________________________________ 
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: Julho/2020 

 Educação Física- Thiago Guedes Pires 

 

 

Data  

06/07/2020 Suspenção das atividades presenciais. 

Envio de atividades: Do balão adaptado. 

Proporcionar a participação na elaboração da atividade e ativação das capacidades 

físicas e motoras. 

Objetivo: desenvolver a percepção visual e reação motora bem como 

condicionamento físico geral. 

RESPOSTA: Atividade realizada. 

13/07/2020 Envio de atividades: 10 minutos de brincar 

Proporcionar a família 10 minutos (mínimo) de brincadeiras diárias. 

Objetivo: desenvolver o abito e gosto pelas atividades lúdicas em família. 

RESPOSTA: Atividade realizada. 

20/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 

realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 

atividades enviadas e as respostas das famílias.   

27/07/2020 Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 

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

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

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

oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

  

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: Julho/2020 

 Educação Física- Thiago Guedes Pires 

 

 

Data  

06/07/2020 Suspenção das atividades presenciais devido ao agravamento da pandemia. 

Atividade enviada: atividade do balão. 

Proporcionar a participação na elaboração da atividade e ativação das capacidades 

físicas e motoras. com a utilização do balão para ser enchido pela criança, após e feito 

uma simulação de um jogo onde o objetivo é o de não deixar o balão cair.  

Objetivo: desenvolver a percepção visual e reação motora bem como 

condicionamento físico geral. 

RESPOSTA: Atividade realizada. 

13/07/2020 Atividade enviada: Conhecer a forma de brincar. 

Se solicita uma breve descrição do conteúdo diário das brincadeiras. 

Objetivo: saber as brincadeiras que fazem parte do dia a dia da criança. 

RESPOSTA: Atividade realizada. 

20/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recebimento das atividades que são encaminhadas para 

serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 

atividades enviadas e as respostas das famílias.   

27/07/2020 Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 

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

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

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

oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

  

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: Julho/2020 
Profissional: Educador Físico -Thiago Guedes Pires 

 

Data  

06/07/2020 Suspenção das atividades presenciais devido ao agravamento da pandemia. 

13/07/2020 Envio de atividade: 10 minutos de brincar. 

Proporcionar a família 10 minutos (mínimo) de brincadeiras diárias. 

Objetivo: desenvolver o abito e gosto pelas atividades lúdicas em família. 

RESPOSTA: Atividade realizada. 

20/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 

realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 

atividades enviadas e as respostas das famílias.   

27/07/2020 Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 

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

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

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

oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

  

Objetivos 

 

Socialização e interação. 

Desenvolvimento motor geral. 

Atenção e noção espacial. 
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_______________________________________ 
Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

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

Relatório Mensal 

Usuário: Gabriel Silva De Souza 
Data: 06/06/2011 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Educador Físico -Thiago Guedes Pires 

 

Data  

06/07/2020 Suspenção das atividades presenciais devido ao agravamento da pandemia. 

13/07/2020 Envio de atividades: Circuito de equilíbrio. 

Elaboração de um circuito adaptado com recicláveis e objetos variáveis. 

Uso de corda ou similar para uma passagem de equilíbrio. 

Objetivo: melhora na coordenação, equilíbrio e ativação física geral. 

RESPOSTA: Atividade realizada. 

20/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 

realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 

atividades enviadas e as respostas das famílias.   

27/07/2020 Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 

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

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

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

oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

  

Objetivos 

 

Em avaliação. 
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_______________________________________ 
Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 

 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 

Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Atividade mensal  

Usuário: Enzo Gabriel Da Silva Sena 
Nascimento: 31/08/2016 
Mês: Julho/2020 

 Educação Física- Thiago Pires 

 

 

Data  

06/07/2020 Suspenção das atividades presenciais devido ao agravamento da pandemia. 

13/07/2020 Envio de atividade: Circuito de equilíbrio. 

Elaboração de um circuito adaptado com recicláveis e objetos variáveis. 

Uso de corda ou similar para uma passagem de equilíbrio. 

Objetivo: Melhora na coordenação motora e equilíbrio. 

RESPOSTA: Atividade realizada. 

20/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 

realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 

atividades enviadas e as respostas das famílias.   

27/07/2020 Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 

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

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

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

oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

  

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: Julho/2020 

 Educação Física- Thiago Pires 

 

 

Data  

06/07/2020 Suspenção das atividades presenciais devido ao agravamento da pandemia. 

13/07/2020 Envio de atividade: Enrolar corda. 

Utilizando de uma garrafa plástica e um pedaço de corda, fazendo com que com 

movimentos do pulso seja enrolada e desenrolada a corda na garrafa. 

Objetivo: exercitar o movimento no músculo dos braços, ante braços e mãos. 

RESPOSTA: Pendente. 

20/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 

realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 

atividades enviadas e as respostas das famílias.   

27/07/2020 Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 

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

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

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

oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

  

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: Julho/2020 

 Educação Física- Thiago Guedes Pires 

 

Data  

06/07/2020 Suspenção das atividades presenciais devido ao agravamento da pandemia. 

13/07/2020  Envio da atividade: Rotina diária. 

Descrição das atividades diárias em dia normal, abordando os momentos de lazer 

e recreativos. 

Objetivo: Conhecer as atividades e vivências de forma a saber o seu dia a dia. 

RESPOSTA: Penddente. 

20/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 

realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 

atividades enviadas e as respostas das famílias.   

27/07/2020 Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 

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

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

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

oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

  

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: Paulo Alfredo Watanuki Vasconcellos  
Data Nascimento: 24/01/2009 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Educador Físico -Thiago Guedes Pires 

 

Data  

06/07/2020 Atividades presenciais suspensas devido ao agravamento da pandemia. 

13/07/2020 Envio de atividades: Relógio. 

Com a utilização de um pedaço de corda ou similar, girando a mesma para que o 

usuário tente saltar a mesma repetidamente. 

Objetivo: Coordenação e concentração. 

RESPOSTA: Atividade realizada. 

20/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 

realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 

atividades enviadas e as respostas das famílias.   

27/07/2020 Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 

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

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

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

oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

  

Objetivos 

 

Interação e socialização. 

Desenvolvimento motor geral. 

Lateralidade e noção espacial. 

 

 

 

 

 

 

619 / 702



 

 

 

 

_______________________________________ 
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: Julho/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago Guedes Pires 

 

Data  

07/07/2020 Atividades presenciais suspensas devido agravamento da pandemia. 

14/07/2020 Envio de atividade: Relógio. 

Com a utilização de um pedaço de corda ou similar, girando a mesma para que o 

usuário tente saltar a mesma repetidamente. 

Objetivo: Coordenação e concentração. 

RESPOSTA: Atividade realizada. 

21/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 

realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 

atividades enviadas e as respostas das famílias.   

28/07/2020 Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 

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

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

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

oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

  

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: Julho/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago Guedes Pires 

 

Data  

07/07/2020 Suspenção das atividades presenciais devido ao agravamento da pandemia. 

14/07/2020 Envio de atividades: Pega-pega. 

Com a ajuda de familiares realizar a brincadeira em local apropriado. 

Objetivo: recreação e ativação física geral. 

RESPOSTA: Pendente. 

21/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 

realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 

atividades enviadas e as respostas das famílias.   

28/07/2020 Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 

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

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

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

oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

  

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: Sofia Taborda Do Amaral 
Data Nascimento:  22/10/2009 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Educador Físico -Thiago Guedes Pires 

 

Data  

07/07/2020 Suspenção das atividades presenciais devido ao agravamento da pandemia. 

14/07/2020 Envio de atividades: Jogo do balão. 

Proporcionar a participação na elaboração da atividade e ativação das capacidades 

físicas e motoras. Utilizando o balão em um jogo com o objetivo de não deixar cair no 

chão, de forma lúdica e divertida. 

Objetivo: desenvolver a percepção visual e reação motora bem como 

condicionamento físico geral. 

RESPOSTA: Pendente. 

21/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 

realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 

atividades enviadas e as respostas das famílias.   

28/07/2020 Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 

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

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

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

oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

  

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: Julho/2020 
Profissional: Educador Físico -Thiago Guedes Pires 

 

Data  

07/07/2020 Suspenção das atividades presenciais devido ao agravamento da pandemia. 

Envio de atividade: Condicionamento físico. 

Série de exercícios físicos individualizados. 

Caminhada, escada, extensão e flexão de membros.   

Objetivo: melhora no condicionamento e o habito de práticas diárias. 

RESPOSTA: Atividade realizada. 

14/07/2020 Envio de atividades: condicionamento físico. 

Segue os exercícios ampliando e incluindo atividades de acordo com as 

necessidades individuais. Com aumento do tempo de atividade e incluindo 

exercícios de abdominal, prancha ficha. 

Objetivo: melhora no condicionamento. 

RESPOSTA: Pendente. 

21/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 

realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 

atividades enviadas e as respostas das famílias.   

28/07/2020 Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 

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

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

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

oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

  

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: Julho/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago Guedes Pires 

 

Data  

07/07/2020 Suspenção das atividades presenciais devido agravamento da pandemia. 

14/07/2020 Envio de atividade: Arte com alimentos. 

Estimular a criança a criar coisas novas com os alimentos, figuras com frutas etc. 

Objetivo: Percepção e motricidade fina. 

RESPOSTA:Pendente. 

21/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 

realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 

atividades enviadas e as respostas das famílias.   

28/07/2020 Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 

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

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

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

oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

  

Objetivo Em avaliação. 
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_______________________________________ 
Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

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

Relatório Mensal 

Usuário: Emanuel Gonçalves Buzzo 
Data Nascimento:  03/02/2012 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago Guedes Pires 

 

Data  

07/07/2020 Suspenção das atividades presenciais devido ao agravamento da pandemia. 

 

14/07/2020 Envio de atividade: Pula corda. 

Com ajuda do responsável fazer o giro da corda permitindo o salto. 

Objetivo: atenção e coordenação. 

RESPOSTA: Atividade realizada. 

21/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recebimentog das atividades que são encaminhadas para 

serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 

atividades enviadas e as respostas das famílias.   

28/07/2020 Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 

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

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

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

oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

  

Objetivo Interação e socialização. 

Desenvolvimento motor geral. 

Lateralidade e noção espacial. 

 em avaliação. 
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_______________________________________ 
Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

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

Relatório Mensal 

Usuário: Henrique Brillinger 
Data Nascimento: 22/09/2016 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

Data  

07/07/2020 Suspenção das atividades presenciais devido ao agravamento da pandemia. 

Envio de atividade: Formas de brincar. 

Descrição das atividades recreativas diárias. 

Objetivo: Conhecer melhor as atividades para futuros planejamentos. 

RESPOSTA: Pendente. 

14/07/2020 Seguem as atividades. 

21/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 

realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 

atividades enviadas e as respostas das famílias.   

28/07/2020 Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 

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

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

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

oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

  

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: Julho/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago Guedes Pires 

 

Data  

07/07/2020 Suspenção das atividades presenciais devido ao agravamento da pandemia. 

14/07/2020 Envio de atividade: Brincadeira de estátua. 

Ao comando do responsável deve manter a posição estática. 

Objetivo: atenção e respeito aos comandos, contato visual. 

RESPOSTA: Pendente. 

21/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 

realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 

atividades enviadas e as respostas das famílias.   

28/07/2020 Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 

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

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

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

oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

  

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: Julho/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago Guedes Pires 

 

Data  

07/07/2020 Suspenção das atividades presenciais devido ao agravamento da pandemia. 

14/07/2020 Envio de atividade: Brincadeira de estátua. 

Ao comando do responsável deve manter a posição estática. 

Objetivo: Concentração e contato visual. 

RESPOSTA: Pendente. 

21/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 

realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 

atividades enviadas e as respostas das famílias.   

28/07/2020 Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 

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

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

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

oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

  

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: Julho/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago Guedes Pires 

 

 

Data  

07/07/2020 Suspenção das atividades presenciais devido ao agravamento da pandemia. 

14/07/2020 Envio de atividade: Condicionamento. 

Série de atividades físicas e exercícios físicos individualizados. 

Objetivo: Manter uma rotina de exercícios físicos. 

RESPOSTA: Pendente. 

21/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 

realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 

atividades enviadas e as respostas das famílias.   

28/07/2020 Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 

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

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

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

oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

  

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: Julho/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

Data  

07/07/2020 Suspenção das atividades presenciais devido ao agravamento da pandemia. 

14/07/2020 Envio de atividade: contação de história. 

Criação de histórias com personagens e objetos aleatórios incluídos de forma a 

surpreender e estimular a criatividade.  

Objetivo: estimular a criatividade e atenção. 

RESPOSTA: Atividade realizada. 

21/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 

realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 

atividades enviadas e as respostas das famílias.   

28/07/2020 Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 

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

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

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

oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

  

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: Julho/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

Data  

07/07/2020 Suspenção das atividades presenciais devido ao agravamento da pandemia. 

14/07/2020 Envio de atividade: treino vestuário. 

Utilizando-se das próprias roupas pede-se que inicie tentando colocar uma peça e 

vendo sua reação. De acordo com seu desempenho ir incluindo novas peças e 

novos desafios. 

Objetivo: aumentar a independência e melhorar a coordenação.  

RESPOSTA: Pendente. 

21/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 

realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 

atividades enviadas e as respostas das famílias.   

28/07/2020 Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 

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

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

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

oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

  

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: Julho/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

Data  

07/07/2020 Suspenção das atividades presenciais devido ao agravamento da pandemia. 

14/07/2020 Envio de atividade: relaxamento. 

Posições e momentos de relaxamento com massagens e movimentações 

especificas.  

Objetivo: melhorar o ritmo cardíaco e estreitar a relação com o responsável.  

RESPOSTA: Atividade realizada. 

21/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 

realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 

atividades enviadas e as respostas das famílias.   

28/07/2020 Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 

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

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

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

oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

  

Objetivo Lateralidade e noção espacial. 

Desenvolver movimentos voluntários básicos. 

Estreitar relacionamento com responsáveis. 
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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: Julho/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

Data  

07/07/2020 Suspenção das atividades presenciais devido ao agravamento da pandemia. 

14/07/2020 Envio de atividade: Contando história. 

Contar uma história e conversar sobre o que foi entendido. 

Ao final propor uma descrição do entendido. 

Objetivo: incentivar a criatividade e a atenção. 

RESPOSTA: Atividade realizada. 

21/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 

realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 

atividades enviadas e as respostas das famílias.   

28/07/2020 Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 

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

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

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

oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

  

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: Julho/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

 

Data  

07/07/2020 Suspenção das atividades presenciais devido ao agravamento da pandemia. 

 

14/07/2020 Envio de atividade: Preparando o alimento. 

Incentivar no preparo de um alimento simples, durante o preparo escolher uma 

música e de forma divertida fazer a preparação. 

Objetivo: incentivo a independência e coordenação. 

RESPOSTA: Atividade realizada. 

21/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 

realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 

atividades enviadas e as respostas das famílias.   

28/07/2020 Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 

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

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

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

oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

  

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: Julho/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

Data  

02/07/2020 Suspenção das atividades presenciais devido ao agravamento da pandemia. 

 

09/07/2020 Envio de atividade: associação de objeto/lugar. 

Com uma lista de objetos em mãos devera associar a seu respectivo local.  

Objetivo: estimulo a linguagem, atenção e coordenação.  

RESPOSTA: Pendente. 

16/07/2020 Envio da mesma atividade. 

RESPOSTA: Pendente. 

23/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 

realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 

atividades enviadas e as respostas das famílias.   

30/07/2020 Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 

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

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

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

oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

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: Julho/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

 

Data  

02/07/2020 Suspenção das atividades presenciais devido ao agravamento da pandemia. 

 

09/07/2020 Envio de atividade: Brincar estruturado com carrinhos. 

Criar uma historinha com brinquedos e objetos descrevendo os trajetos. 

Objetivo: explorar a integração e brincadeiras entre a família. 

RESPOSTA: Pendente. 

16/07/2020 Segue atividade. 

RESPOSTA: Pendente. 

23/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 

realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 

atividades enviadas e as respostas das famílias.   

30/07/2020 Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 

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

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

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

oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

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:  Thiago De Castro Moreira Da Silva 
Data Nascimento: 27/08/2012 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago 

 

Data  

02/07/2020 Suspenção das atividades presenciais devido ao agravamento da pandemia. 

 

09/07/2020 Envio de atividade: Atividade do grupo (relaxamento). 

Propor momentos de relaxamento através de sons e estímulos.  

Objetivo: ampliar atenção e interesse. 

RESPOSTA: Atividade realizada. 

16/07/2020 Envio de atividade: cosquinhas. 

Em cima de uma colcha ou tapete, realizar um momento descontraído através de 

cosquinhas e brincadeiras. 

Objetivo: perceber as respostas aos estímulos. 

RESPOSTA: Atividade realizada. 

23/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 

realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 

atividades enviadas e as respostas das famílias.   

30/07/2020 Desenvolver uma melhor coordenação motora. 

Melhora na lateralidade e controle dos membros. 

Reforço muscular nos sistemas responsáveis pela marcha 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: Liv Agatha Carvalho 
Data Nascimento:  19/06/2017 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

Data  

02/07/2020 Suspenção das atividades presenciais devido ao agravamento da pandemia. 

 

09/07/2020 Envio de atividade: 10 minutos de brincar 

Propor a família que reserve ao menos 10 minutos ao dia de atividades de 

recreação junto a criança, fazendo resgate de jogos e brincadeiras. 

Objetivo: aumentar o vínculo e a integração famíliar. 

RESPOSTA: Atividade realizada. 

16/07/2020 Envio de atividades: Jogo do balão. 

Proporcionar a participação na elaboração da atividade e ativação das capacidades 

físicas e motoras. Utilizando o balão em um jogo com o objetivo de não deixar cair no 

chão, de forma lúdica e divertida. 

Objetivo: desenvolver a percepção visual e reação motora bem como 

condicionamento físico geral. 

RESPOSTA: Atividade realizada. 

23/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 

realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 

atividades enviadas e as respostas das famílias.   

30/07/2020 Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 

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

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

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

oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

 

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: Julho/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

Data  

02/07/2020 Suspenção das atividades presenciais devido ao agravamento da pandemia. 

 

09/07/2020 Envio de atividades: Jogo do balão. 

Proporcionar a participação na elaboração da atividade e ativação das capacidades 

físicas e motoras. Utilizando o balão em um jogo com o objetivo de não deixar cair no 

chão, de forma lúdica e divertida. 

Objetivo: desenvolver a percepção visual e reação motora bem como 

condicionamento físico geral. 

RESPOSTA: Pendente. 

16/07/2020 Seguem as mesmas atividades. 

RESPOSTA: Pendente. 

23/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 

realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 

atividades enviadas e as respostas das famílias.   

30/07/2020 Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 

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

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

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

oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

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: Julho/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

Data  

02/07/2020 Suspenção das atividades presenciais devido ao agravamento da pandemia. 

 

09/07/2020 Envio de atividade: Construindo o brincar. 

Resgate de brincadeiras e jogos com os familiares. 

Construindo junto momentos de alegria e distração. 

Objetivo: aproximar a família e interação lúdica.  

RESPOSTA: Pendente. 

16/07/2020 Seguem as mesmas atividades. 

RESPOSTA: Pendente. 

23/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 

realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 

atividades enviadas e as respostas das famílias.   

30/07/2020 Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 

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

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

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

oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

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  Antônio Santo Sanches  
Data Nascimento: 27/10/2012 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago 

 

Data  

02/07/2020 Suspenção das atividades presenciais devido ao agravamento da pandemia. 

 

09/07/2020 Envio de atividade:  Brincar (vídeo). 

Resgate de brincadeiras e jogos em família. 

Objetivo: estimular a confraternização e proporcionar bons momentos.   

RESPOSTA: Pendente. 

16/07/2020 Seguem atividades. 

RESPOSTA: Pendente. 

23/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 

realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 

atividades enviadas e as respostas das famílias.   

30/07/2020 Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 

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

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

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

oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

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: Julho/2020 
Profissional: Thiago Guedes Pires 

 

Data  

02/07/2020 Suspenção das atividades presenciais devido ao agravamento da pandemia. 

 

09/07/2020 Envio de atividade: adoleta. 

Resgatando jogos e brincadeiras antigas que aproximam e divertem através do 

canto e das músicas. 

Objetivo: socialização e recreação. 

RESPOSTA: Pendente. 

16/07/2020 Seguem as atividades. 

RESPOSTA: Pendente. 

23/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 

realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 

atividades enviadas e as respostas das famílias.   

30/07/2020 Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 

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

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

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

oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

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: Gabriel Fernandes Prim 
Data Nascimento:  08/05/2016 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

Data  

02/07/2020 Suspenção das atividades presenciais devido ao agravamento da pandemia. 

 

09/07/2020 Envio de atividades: Jogo do balão. 

Proporcionar a participação na elaboração da atividade e ativação das capacidades 

físicas e motoras. Utilizando o balão em um jogo com o objetivo de não deixar cair no 

chão, de forma lúdica e divertida. 

Objetivo: desenvolver a percepção visual e reação motora bem como 

condicionamento físico geral. 

RESPOSTA: Pendente. 

16/07/2020 Segue as atividades. 

RESPOSTA: Pendente. 

23/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 

realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 

atividades enviadas e as respostas das famílias.   

30/07/2020 Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 

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

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

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

oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

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: Julho/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

Data  

02/07/2020 Suspenção das atividades presenciais devido ao agravamento da pandemia. 

 

09/07/2020 Envio de atividades: Jogo do balão. 

Proporcionar a participação na elaboração da atividade e ativação das capacidades 

físicas e motoras. Utilizando o balão em um jogo com o objetivo de não deixar cair no 

chão, de forma lúdica e divertida. 

Objetivo: desenvolver a percepção visual e reação motora bem como 

condicionamento físico geral. 

RESPOSTA: Pendente. 

16/07/2020 Segue atividade. 

RESPOSTA: Pendente. 

23/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 

realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 

atividades enviadas e as respostas das famílias.   

30/07/2020 Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 

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

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

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

oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

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: Julho/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

Data  

02/07/2020 Suspenção das atividades presenciais devido ao agravamento da pandemia. 

 

09/07/2020 Envio de atividade: Estimulando o brincar  

Estimulo as brincadeiras em família, resgate de jogos e histórias. 

Objetivo: valorizar os momentos em família com atividades saudáveis. 

RESPOSTA: Pendente. 

 16/07/2020 Segue mesma atividade. 

RESPOSTA: Pendente. 

23/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recebimento das atividades que são encaminhadas para 

serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 

atividades enviadas e as respostas das famílias 

30/07/2020 Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 

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

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

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

oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

Objetivo Em avaliação. 
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_______________________________________ 
Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

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

Relatório Mensal 

Usuário: João Batista Bronzatti Oliveira 
Data Nascimento: 05/09/2012 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Educação Física Thiago Guedes Pires 

 

Data  

02/07/2020 Suspenção das atividades presenciais devido ao agravamento da pandemia. 

 

09/07/2020 Envio de atividade: relógio de exercícios. 

Com utilização de uma corda ou similar. 

Fazer movimento em círculos fazendo com que efetue um salto a cada rotação. 

Objetivo: estimular a atenção e o condicionamento físico. 

RESPOSTA: Atividade realizada. 

16/07/2020 Atividade enviada: alongamento dos palitinhos. 

Com uso de palitos de dente ou fósforos. 

Fazer figuras de alongamento e pedir que se imite as mesmas. 

Objetivo: trabalhar a musculatura bem como a motricidade fina. 

RESPOSTA: Atividade realizada. 

23/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 

realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 

atividades enviadas e as respostas das famílias.   

30/07/2020 Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 

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

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

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

oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

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: Julho/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago Guedes Pires 

 

Data  

03/07/2020 Suspenção das atividades presenciais devido ao agravamento da pandemia. 

 

10/07/2020 Envio de atividade: Controle Postural 

Sentado sem apoios nas costas fazendo passes em diversas direções com uma 

bola leve fazendo movimentos aleatórios. 

Objetivo: fortalecimento da musculatura postural. 

RESPOSTA: Pendente. 

17/07/2020 Segue mesma atividade. 

RESPOSTA: Pendente. 

24/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 

realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 

atividades enviadas e as respostas das famílias.   

31/07/2020 Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de 
março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os 
pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 
melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

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: Julho/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

Data  

03/07/2020 Suspenção das atividades presenciais devido ao agravamento da pandemia. 

 

10/07/2020 Envio de atividade:  pareamento do nome. (vídeo) 

Com uso de um alfabeto fazer com que ele tenha contato visual com as letras do 

seu nome de forma pausada e contemplativa. 

Objetivo: aumentar a consciência linguística e auditiva. 

RESPOSTA: Atividade realizada. 

17/07/2020 Envio de atividade: contorno do nome com cotonetes. (vídeo). 

Ainda com o uso das letras de um alfabeto, fazer o contorno do nome com 

utilização de cotonetes, fazendo movimentos de pinça como a da utilização de 

lápis e caneta. 

Objetivo: melhora na motricidade fina e atenção compartilhada. 

RESPOSTA: Atividade realizada. 

24/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 

realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 

atividades enviadas e as respostas das famílias.   

31/07/2020 Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 

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

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

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

oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

  
  
  
  

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: Diogo Couvodos Casa 
Data Nascimento:  15/12/2011 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago Guedes Pires 

 

Data  

03/07/2020 Suspenção das atividades presenciais devido ao agravamento da pandemia. 

 

10/07/2020 Envio de atividades: Confecção de bandeirinhas (vídeo). 

Dentro da temática de festa junina se propõe a confecção de bandeirinhas de 

papel, com uso de material reciclável, cola, tesoura e cordão. 

Objetivo: trabalhar a motricidade fina e a atenção. 

RESPOSTA: Atividade realizada. 

 17/07/2020 Envio de atividades: Alongamento musical. 

Com utilização de um repertório musical suave e relaxante, efetuar alongamento 

dos principais grupos musculares de forma pausada e reflexiva. 

Objetivo: trabalhar a concentração e a musculatura corpórea. 

RESPOSTA: Pendente. 

24/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 

realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 

atividades enviadas e as respostas das famílias.   

31/07/2020 Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 

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

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

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

oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

Objetivo Em avaliação. 
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_______________________________________ 
Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

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

Relatório Mensal 

Usuário: Guilherme Bonifácio Grisard 
Data Nascimento:  13/05/2006 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago Guedes Pires 

 

Data  

03/07/2020 Suspenção das atividades presenciais devido ao agravamento da pandemia. 

 

10/07/2020 Envio de atividades: Música com copos. 

Foi selecionado certas músicas com tipos diferentes de ritmos para atividade.  

Objetivo: trabalhar a motricidade e atenção. 

RESPOSTA: Pendente. 

17/07/2020 Segue a mesma atividade. 

RESPOSTA: Pendente. 

24/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 

realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 

atividades enviadas e as respostas das famílias.   

31/07/2020 Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 

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

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

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

oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

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: Julho/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago Guedes Pires 

 

Data  

03/07/2020 Suspenção das atividades presenciais devido ao agravamento da pandemia. 

 

10/07/2020 Envio de atividade: circuito com bola. 

Utilizando materiais diversos e uma bola, efetuar passagens pelo circuito em 

zigue-zague, finalizando com um passe. 

Objetivo: condicionamento e atenção. 

RESPOSTA: Atividade realizada. 

17/07/2020 Envio de atividade: desafio da embaixadinha. (vídeo). 

Se propõe um desafio onde em vídeo os profissionais da Ama fizeram um certo 

número de embaixadas e propuseram que fosse feitas tentativas de superar as 

mesmas. 

Objetivo: condicionamento e interação. 

RESPOSTA: Atividade realizada. 

24/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 

realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 

atividades enviadas e as respostas das famílias.   

31/07/2020 Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 

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

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

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

oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

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: Samuel Da Silva 
Data Nascimento:  05/12/2014 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago Guedes Pires 

 

Data  

03/07/2020 Suspenção das atividades presenciais devido ao agravamento da pandemia. 

 

10/07/2020 Envio de atividade: Jogo do boliche julino. 

Confeccionar peças de boliche de forma divertida e criativa com a temática de 

festa junina.  utilizar uma bola para derrubar os pinos, 3x por pessoa. 

Objetivo: trabalhar a motricidade a atenção e coordenação. 

RESPOSTA: Pendente. 

17/07/2020 Segue a mesma atividade. 

RESPOSTA: Pendente. 

24/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 

realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 

atividades enviadas e as respostas das famílias.   

31/07/2020 Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 

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

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

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

oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

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: Julho/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago Guedes Pires 

 

Data  

03/07/2020 Suspenção das atividades presenciais devido ao agravamento da pandemia. 

 

10/07/2020 Envio de atividades: bola de perguntas. Boliche reciclado. 

Utilizar material reciclado para confecção de pinos de boliche. (garrafas pet) 

Utilizando de uma bola de plástico ou confeccionar com papel fitas, meias etc. 

Cada pino corresponde a uma pergunta pré-determinada.  

Objetivo: melhorar a atenção, coordenação e destrezas manuais. 

RESPOSTA: Pendente. 

17/07/2020 Segue a mesma atividade. 

RESPOSTA: Pendente. 

24/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 

realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 

atividades enviadas e as respostas das famílias.   

31/07/2020 Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 

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

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

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

oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

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: Julho/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

Data  

03/07/2020 Atividades presenciais suspensas devido ao agravamento da pandemia. 

10/07/2020 Envio das atividades: Condicionamento físico. 

Series de atividades e exercícios físicos individualizados. 

Objetivo: adaptar a atividades físicas regulares. 

RESPOSTA: Atividade realizada. 

17/07/2020 Envio de atividade: Condicionamento físico evolução. 

Segue a série de atividades com tempo aumentado e inclusão de exercícios 

específicos. 

Objetivo: manter um programa de atividade física. 

RESPOSTA: Atividade realizada. 

24/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 

realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 

atividades enviadas e as respostas das famílias.   

31/07/2020 Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 

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

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

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

oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

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: Julho/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago Guedes Pires 

 

Data  

03/07/2020 Atividades presenciais suspensas devido ao agravamento da pandemia. 

10/07/2020 Envio de atividade: Jogo do balão. 

Proporcionar a participação na elaboração da atividade e ativação das capacidades 

físicas e motoras. Utilizando o balão em um jogo com o objetivo de não deixar cair no 

chão, de forma lúdica e divertida. 

Objetivo: desenvolver a percepção visual e reação motora bem como 

condicionamento físico geral. 

RESPOSTA: Pendente. 

17/07/2020 Segue mesma atividade. 

RESPOSTA: Pendente. 

24/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 

realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 

atividades enviadas e as respostas das famílias.   

31/07/2020 Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 

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

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

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

oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

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: Julho/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

Data  

03/07/2020 Atividades presenciais suspensas devido ao agravamento da pandemia.  

10/07/2020 Envio de atividade:  condicionamento físico. 

Envio de atividades físicas a serem executadas no período com inclusão de 

exercícios específicos de acordo com as características individuais. 

Objetivo: Manter um programa semanal de exercícios. 

RESPOSTA: Pendente. 

17/07/2020 Segue mesma atividade. 

RESPOSTA: Pendente. 

24/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 

realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 

atividades enviadas e as respostas das famílias.   

31/07/2020 Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 

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

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

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

oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

Objetivo Em avaliação. 
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_______________________________________ 
Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

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

Relatório Mensal 

Usuário: Jean Fernando De Oliveira Junior 
Data Nascimento:  27/05/2013 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

Data  

03/07/2020 Suspenção dos atendimentos presenciais devido ao agravamento da pandemia. 

10/07/2020 Envio de atividades: Manipulação de objetos diferentes de mesma cor. 

Selecionar objetos de mesma cor, como brinquedos e acessórios, dividindo em 

Cores, assim solicitar a manipulação de apenas uma determinada cor por vez. 

Objetivo: relacionar cor/objeto, concentração e motricidade. 

RESPOSTA: Pendente. 

17/07/2020 Segue mesma atividade. 

RESPOSTA: Pendente. 

24/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 

realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 

atividades enviadas e as respostas das famílias.   

31/07/2020 Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 

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

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

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

oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

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  

03/07/2020 Suspenção dos atendimentos presenciais devido ao agravamento da pandemia.  

10/07/2020 Atividade enviada: Formas de brincar. 

Incentivo a brincadeiras em casa junto dos familiares. 

Objetivo: destinar tempo a brincadeiras em família. 

RESPOSTA: Pendente. 

17/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 

realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 

atividades enviadas e as respostas das famílias.   

24/07/2020 Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 

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

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

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

oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

31/07/2020  

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: Julho/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

Data  

03/07/2020 Suspenção dos atendimentos presenciais devido agravamento da pandemia. 

10/07/2020 Atividade enviada: Circuito de equilíbrio. 

Adaptar materiais e recicláveis em forma de circuito, corda ou similar para 

equilíbrio. Objetivo: melhora na coordenação motora e equilíbrio geral. 

RESPOSTA: Pendente. 

17/07/2020 Atividade enviada: Circuito Pensado. 

Ao passar pelo obstáculo deve fazer uma associação com seu uso regular. 

Objetivo: Ampliar a linguagem, atenção e coordenação. 

RESPOSTA: Pendente. 

24/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 

online, para facilitar o recebimento das atividades que são encaminhadas para 

serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 

atividades enviadas e as respostas das famílias.   

31/07/2020 Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 

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

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

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

oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

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

    
 

 
 
 

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

Data  

 
 

07/07/2020 

No dia de hoje, foi enviado um vídeo com o objetivo de trabalharmos a 
primeira letra do seu nome, utilizando como recurso  carimbo com o 
prendedor e algodão. Através dessa atividade estamos estimulando sua 
coordenação motora fina, atenção sustentada e descriminação visual. 
RESPOSTA= Pendente. 

 
14/07/2020 

Segue a conduta terapêutica. Vídeo com o objetivo de trabalharmos a 
primeira letra do seu nome, utilizando como recurso  carimbo com o 
prendedor e algodão. Através dessa atividade estamos estimulando sua 
RESPOSTA= Pendente. 

21/07/2020 Nessa data realizamos a revisão e organização das atividades da quarentena 
do período de  23/03 a 17/07.Também nesse período foi realizado a 
construção da plataforma, para ser utilizado no período de pandemia. 

28/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias.   
Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 
consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e 
terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; Atenção compartilhada e sustentada; 
Concentração. 
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                                       AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 

 
Rua São Paulo,n°470,Estados 

Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

    
 

 
 
 

Relatório Mensal 
Usuário:  Aiken Arthur Ribeiro Novaes 
Data Nascimento: 10/11/2013 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

Data  

 
02/07/2020 

No dia de hoje, houve cancelamento dos atendimento devido ao auto índice 
do corona vírus em nossa cidade. 

 
09/07/2020 

No dia de hoje, foi enviado um vídeo com o objetivo de trabalharmos a 
primeira letra do seu nome, utilizando como recurso  carimbo com o 
prendedor e algodão. Através dessa atividade estamos estimulando sua 
coordenação motora fina, atenção sustentada e descriminação visual. 
RESPOSTA= A família enviou o retorno da atividade através de vídeo e fotos, 
Aiken conseguiu finalizar com atenção e motivação. 

16/07/2020 Dando continuidade ao objetivo da atividade da semana passada, foi 
enviado um vídeo para casa com a atividade do pareamento do nome 
próprio, utilizando como recurso prendedores de roupa.  
Na qual cada usuário deveria encaixar a letra no prendedor na letra que 
estava registrada na folha. 
RESPOSTA= A família enviou o retorno da atividade através de vídeo e fotos, 
Aiken conseguiu finalizar com atenção e motivação. 
 

23/07/2020 Nessa data realizamos a revisão e organização das atividades da quarentena 
do período de  23/03 a 17/07.Também nesse período foi realizado a 
construção da plataforma, para ser utilizado no período de pandemia. 

30/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias.   
Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 
consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e 
terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; Atenção compartilhada e sustentada; 
Concentração. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 

 
Rua São Paulo,n°470,Estados 

Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
 

 
 
 

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

Data  

 
07/07/2020 

Nesse dia foi enviado para a casa uma atividade sobre o brincar, onde o 
usuário deve enviar vídeos  brincando sozinho ou com seus pares. 
RESPOSTA= Pendente. 

 
14/07/2020 

Segue a conduta terapêutica enviada para a casa uma atividade sobre o 
brincar, onde o usuário deve enviar vídeos brincando sozinho ou com seus 
pares.  
RESPOSTA= Pendente. 

21/07/2020 Nessa data realizamos a revisão e organização das atividades da quarentena 
do período de  23/03 a 17/07.Também nesse período foi realizado a 
construção da plataforma, para ser utilizado no período de pandemia. 

28/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias.   
Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 
consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e 
terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; Atenção compartilhada e sustentada; 
Concentração. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 

 
Rua São Paulo,n°470,Estados 

Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
 
 
 

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

Data  

 
02/07/2020 

No dia de hoje, foi enviado um vídeo com o objetivo de trabalharmos a 
primeira letra do seu nome, utilizando como recurso  carimbo com o 
prendedor e algodão. Através dessa atividade estamos estimulando sua 
coordenação motora fina, atenção sustentada e descriminação visual. 
RESPOSTA= Pendente. 

 
09/07/2020 

Segue a conduta terapêutica. Vídeo com o objetivo de trabalharmos a primeira 
letra do seu nome, utilizando como recurso  carimbo com o prendedor e 
algodão. Através dessa atividade estamos estimulando sua coordenação 
motora fina, atenção sustentada e descriminação visual. 
RESPOSTA= Pendente. 

 
16/07/2020 

Nessa data realizamos a revisão e organização das atividades da quarentena do 
período de  23/03 a 17/07.Também nesse período foi realizado a construção 
da plataforma, para ser utilizado no período de pandemia. 

23/07/2020 Nessa data realizamos a revisão e organização das atividades da quarentena do 
período de  23/03 a 17/07.Também nesse período foi realizado a construção 
da plataforma, para ser utilizado no período de pandemia. 

30/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas 
para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o 
controle de atividades enviadas e as respostas das famílias.   
Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 
consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando 
iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; Atenção compartilhada e sustentada; 
Concentração. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 

  
Rua São Paulo,n°470,Estados 

Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Andriel Henrique Cremonte Nantes 
Data Nascimento: 08/05/2017 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 
 
 

Data  
 

07/07/2020 
No dia de hoje, foi enviado um vídeo com o objetivo de trabalharmos a 

primeira letra do seu nome, utilizando como recurso  carimbo com o 

prendedor e algodão. Através dessa atividade estamos estimulando sua 

coordenação motora fina, atenção sustentada e descriminação visual. 

RESPOSTA= Pendente. 

 
14/07/2020 

Segue a conduta terapêutica. Vídeo com o objetivo de trabalharmos a 
primeira letra do seu nome, utilizando como recurso  carimbo com o 
prendedor e algodão. Através dessa atividade estamos estimulando sua 
coordenação motora fina, atenção sustentada e descriminação visual. 
RESPOSTA= Pendente. 

21/07/2020 Nessa data realizamos a revisão e organização das atividades da quarentena 
do período de  23/03 a 17/07.Também nesse período foi realizado a 
construção da plataforma, para ser utilizado no período de pandemia. 

28/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 

encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso à nova 

plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 

respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma 

tabela para cada usuário, onde constam todas as atividades enviadas 

para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa 

estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas 

das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de 

recuperar o que ainda não foi realizado. 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; Atenção compartilhada e sustentada; 
Concentração. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 

Rua São Paulo,n°470,Estados 
Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 – 0244 
 

 
 
 
 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Amora Veit 

Data Nascimento: 02/12/2016 

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

 
 

Data  

 
 

07/07/2020 

No dia de hoje, foi enviado um vídeo com o objetivo de trabalharmos a 

primeira letra do seu nome, utilizando como recurso  carimbo com o 

prendedor e algodão. Através dessa atividade estamos estimulando sua 

coordenação motora fina, atenção sustentada e descriminação visual. 

RESPOSTA= Pendente. 

 
14/07/2020 

Segue  a conduta terapêutica enviado um vídeo com o objetivo de 
trabalharmos a primeira letra do seu nome, utilizando como recurso  
carimbo com o prendedor e algodão. Através dessa atividade estamos 
estimulando sua coordenação o motora fina, atenção sustentada e 
descriminação visual. 
RESPOSTA= Pendente. 

21/07/2020 Nessa data realizamos a revisão e organização das atividades da quarentena 
do período de  23/03 a 17/07.Também nesse período foi realizado a 
construção da plataforma, para ser utilizado no período de pandemia. 

28/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 

encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso à nova 

plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 

respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma 

tabela para cada usuário, onde constam todas as atividades enviadas 

para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa 

estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas 

das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de 

recuperar o que ainda não foi realizado. 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; Atenção compartilhada e sustentada; 
Concentração. 
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                                       AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo,n°470,Estados 
Balneário Camboriú 

                                 Fone: (047) 3264 – 0244 

 
 

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

Data  

 
07/07/2020 

No dia de hoje, foi enviado um vídeo com o objetivo de trabalharmos a 

primeira letra do seu nome, utilizando como recurso  carimbo com o 

prendedor e algodão. Através dessa atividade estamos estimulando sua 

coordenação motora fina, atenção sustentada e descriminação visual. 

RESPOSTA=Família retornou a atividade através de vídeo. Brayan 

demostrou interesse em realizar a atividade permanecendo atendo e 

motivado. 

 
14/07/2020 

Dando continuidade ao objetivo da atividade da semana passada, foi 
enviado um vídeo para casa com a atividade do pareamento do nome 
próprio, utilizando como recurso prendedores de roupa.  
Na qual cada usuário deveria encaixar a letra no prendedor na letra que 
estava registrada na folha. 
RESPOSTA= Pendente. 

21/07/2020 Nessa data realizamos a revisão e organização das atividades da quarentena 
do período de  23/03 a 17/07.Também nesse período foi realizado a 
construção da plataforma, para ser utilizado no período de pandemia. 

28/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 
das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 
o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 
auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; Atenção compartilhada e sustentada; 
Concentração. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo,n°470,Estados 
Balneário Camboriú 

                            Fone: (047) 3264 – 0244 
 

 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Benjamim Tobia da Costa 
Data Nascimento: 01/08/2014   
Mês: Julho/2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

Data  

06/07/2020 No dia de hoje, foi enviado um vídeo com o objetivo de trabalharmos a 

primeira letra do seu nome, utilizando como recurso  carimbo com o 

prendedor e algodão. Através dessa atividade estamos estimulando sua 

coordenação motora fina, atenção sustentada e descriminação visual. 

RESPOSTA=A família enviou o retorno da atividade, na qual Benjamim 

demostrou destreza e atenção para realizar a atividade. 

13/07/2020 Dando continuidade ao objetivo da atividade da semana passada, foi 
enviado um vídeo para casa com a atividade do pareamento do nome 
próprio, utilizando como recurso prendedores de roupa.  
Na qual cada usuário deveria encaixar a letra no prendedor na letra que 
estava registrada na folha. 
RESPOSTA= A família enviou o retorno da atividade auxiliando Benjamim a 
dar sequencia a atividade. 

20/07/2020 Nessa data realizamos a revisão e organização das atividades da quarentena 
do período de  23/03 a 17/07.Também nesse período foi realizado a 
construção da plataforma, para ser utilizado no período de pandemia. 

27/06/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 

encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 

plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 

respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma 

tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas 

para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa 

estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas 

das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de 

recuperar o que ainda não foi realizado. 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; Atenção compartilhada e sustentada; 
Concentração. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 

Rua São Paulo,n°470,Estados 
Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 – 0244 
 
 

 

Relatório Mensal 
Usuário: Diogo Couvados Casa 
Data de nascimento:  15/12/2011 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 
 

Data  

 
03/07/2020 

No dia de hoje, houve cancelamento dos atendimento devido ao auto índice de 
Corona Vírus. 

 
10/07/2020 

No dia de hoje, foi enviado um vídeo com o objetivo de trabalharmos a primeira 
letra do seu nome, utilizando como recurso  carimbo com o prendedor e 
algodão. Através dessa atividade estamos estimulando sua coordenação motora 
fina, atenção sustentada e descriminação visual. 
RESPOSTA= Pendente. 

17/07/2020 Dando continuidade ao objetivo da atividade da semana passada, foi enviado 
um vídeo para casa com a atividade do pareamento do nome próprio, utilizando 
como recurso prendedores de roupa.  
Na qual cada usuário deveria encaixar a letra no prendedor na letra que estava 
registrada na folha. 
RESPOSTA= A FAMILIA ENVIOU O RETOTNO ATRAVES DE FOTOS E VÍDEOS. 

 
24/07/2020 

Nessa data realizamos a revisão e organização das atividades da quarentena do 
período de  23/03 a 17/07.Também nesse período foi realizado a construção da 
plataforma, para ser utilizado no período de pandemia. 

 
31/07/2020 

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

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; Atenção compartilhada e sustentada; 
Concentração. 
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   AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 

Rua São Paulo,n°470,Estados 
Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 – 0244 
 

 
 
 
 

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

Data  

 
07/07/2020 

No dia de hoje, foi enviado um vídeo com o objetivo de trabalharmos a 
primeira letra do seu nome, utilizando como recurso  carimbo com o 
prendedor e algodão. Através dessa atividade estamos estimulando sua 
coordenação motora fina, atenção sustentada e descriminação visual. 
RESPOSTA= Pendente. 

 
14/07/2020 

Dando continuidade ao objetivo da atividade da semana passada, foi 
enviado um vídeo para casa com a atividade do pareamento do nome 
próprio, utilizando como recurso prendedores de roupa.  
Na qual cada usuário deveria encaixar a letra no prendedor na letra que 
estava registrada na folha. 
RESPOSTA= FAMILIA RETORNOU A ATIVIDADE COM VÍDEO E FOTOS. 

21/07/2020 Nessa data realizamos a revisão e organização das atividades da quarentena 
do período de  23/03 a 17/07.Também nesse período foi realizado a 
construção da plataforma, para ser utilizado no período de pandemia. 

28/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma 
tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas 
para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa 
estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas 
das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de 
recuperar o que ainda não foi realizado. 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; Atenção compartilhada e sustentada; 
Concentração. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 

Rua São Paulo,n°470,Estados 
Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 – 0244 
 

 
 
 

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

 
 

Data  

 
03/07/2020 

No dia de hoje, foi enviado um vídeo com o objetivo de trabalharmos a 

primeira letra do seu nome, utilizando como recurso  carimbo com o 

prendedor e algodão. Através dessa atividade estamos estimulando sua 

coordenação motora fina, atenção sustentada e descriminação visual. 

RESPOSTA= Pendente. 

 
10/07/2020 

Segue a conduta terapêutica. Vídeo com o objetivo de trabalharmos a 
primeira letra do seu nome, utilizando como recurso  carimbo com o 
prendedor e algodão. Através dessa atividade estamos estimulando sua 
coordenação motora fina, atenção sustentada e descriminação visual. 
RESPOSTA= Pendente. 

17/07/2020 Nessa data realizamos a revisão e organização das atividades da quarentena 
do período de  23/03 a 17/07.Também nesse período foi realizado a 
construção da plataforma, para ser utilizado no período de pandemia. 

31/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma 
tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas 
para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa 
estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas 
das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de 
recuperar o que ainda não foi realizado. 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; Atenção compartilhada e sustentada; 
Concentração. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 

Rua São Paulo,n°470,Estados 
Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 – 0244 
 

 
 
 

Relatório Mensal 
Usuário:  Efraim Henrique dos Santos Pereira 
Data Nascimento:  07/06/2014 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

Data  

07/07/2020 No dia de hoje, foi enviado um vídeo com o objetivo de trabalharmos a 

primeira letra do seu nome, utilizando como recurso  carimbo com o 

prendedor e algodão. Através dessa atividade estamos estimulando sua 

coordenação motora fina, atenção sustentada e descriminação visual. 

RESPOSTA= Pendente. 

14/07/2020 Segue a conduta terapêutica. Vídeo com o objetivo de trabalharmos a 
primeira letra do seu nome, utilizando como recurso  carimbo com o 
prendedor e algodão. Através dessa atividade estamos estimulando sua 
coordenação motora fina, atenção sustentada e descriminação visual. 
RESPOSTA= Pendente. 

21/07/2020 Nessa data realizamos a revisão e organização das atividades da quarentena 
do período de  23/03 a 17/07.Também nesse período foi realizado a 
construção da plataforma, para ser utilizado no período de pandemia. 

28/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma 
tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas 
para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa 
estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas 
das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de 
recuperar o que ainda não foi realizado. 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; Atenção compartilhada e sustentada; 
Concentração. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 

Rua São Paulo,n°470,Estados 
Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 – 0244 

 

           

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

Data  

 
03/07/2020 

 

 

 No dia de hoje, foi enviado um vídeo com o objetivo de trabalharmos a 

primeira letra do seu nome, utilizando como recurso  carimbo com o 

prendedor e algodão. Através dessa atividade estamos estimulando sua 

coordenação motora fina, atenção sustentada e descriminação visual. 

RESPOSTA= Pendente. 

10/07/2020 Segue a conduta terapêutica ,foi enviado para casa uma atividade para 
Samuel montar seu nome através das letras moveis com o objetivo de 
ampliar a auto percepção e reconhecimento de si. Trabalhar o 
reconhecimento das letras e do próprio nome. 
RESPOSTA= Pendente. 

17/07/2020 Segue dando sequencia a atividade enviada anteriormente, pois a família 
não deu retorno a atividade. 
RESPOSTA= Pendente. 

24/07/2020 Nessa data realizamos a revisão e organização das atividades da quarentena 
do período de  23/03 a 17/07.Também nesse período foi realizado a 
construção da plataforma, para ser utilizado no período de pandemia. 

31/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma 
tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas 
para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa 
estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas 
das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de 
recuperar o que ainda não foi realizado. 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; Atenção compartilhada e sustentada; 
Concentração. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 

Rua São Paulo,n°470,Estados 
Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 – 0244 
 

 
 
 

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

Data  

 
02/07/2020 

No dia de hoje, houve o cancelamento dos atendimentos devido ao auto 

índice de contagio do coranirus. 

 
09/07/2020 

No dia de hoje, foi enviado um vídeo com o objetivo de trabalharmos a 

primeira letra do seu nome, utilizando como recurso  carimbo com o 

prendedor e algodão. Através dessa atividade estamos estimulando sua 

coordenação motora fina, atenção sustentada e descriminação visual. 

RESPOSTA= Pendente. 

16/07/2020 Dando continuidade ao objetivo da atividade da semana passada, foi 
enviado um vídeo para casa com a atividade do pareamento do nome 
próprio, utilizando como recurso prendedores de roupa.  
Na qual cada usuário deveria encaixar a letra no prendedor na letra que 
estava registrada na folha. 
RESPOSTA= Pendente. 

23/07/2020 Nessa data realizamos a revisão e organização das atividades da quarentena 
do período de  23/03 a 17/07.Também nesse período foi realizado a 
construção da plataforma, para ser utilizado no período de pandemia. 

30/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma 
tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas 
para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa 
estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas 
das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de 
recuperar o que ainda não foi realizado. 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; Atenção compartilhada e sustentada; 
Concentração. 
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                                                AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 

Rua São Paulo,n°470,Estados 
Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 – 0244 
 

 
 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Ênio Napp 
Data Nascimento: 09/08/2016 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Psicopedagoga  Deise Padoan de Quadros 
 

Data  

 
 

07/07/2020 
 

 

No dia de hoje, foi enviado um vídeo com o objetivo de trabalharmos a 

primeira letra do seu nome, utilizando como recurso  carimbo com o 

prendedor e algodão. Através dessa atividade estamos estimulando sua 

coordenação motora fina, atenção sustentada e descriminação visual. 

RESPOSTA= Pendente. 

 
14/07/2020 

Segue a conduta terapêutica. Vídeo com o objetivo de trabalharmos a 
primeira letra do seu nome, utilizando como recurso  carimbo com o 
prendedor e algodão. Através dessa atividade estamos estimulando sua 
coordenação motora fina, atenção sustentada e descriminação visual. 
RESPOSTA= Pendente. 

21/07/2020 Nessa data realizamos a revisão e organização das atividades da quarentena 
do período de  23/03 a 17/07.Também nesse período foi realizado a 
construção da plataforma, para ser utilizado no período de pandemia.. 

28/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 

encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 

plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 

respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma 

tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas 

para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa 

estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas 

das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de 

recuperar o que ainda não foi realizado. 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; Atenção compartilhada e sustentada; 
Concentração. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 

Rua São Paulo,n°470,Estados 
Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 – 0244 
 

 
 
 

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

Data  

 
 

06/07/2020 

No dia de hoje, foi enviado um vídeo com o objetivo de trabalharmos a 

primeira letra do seu nome, utilizando como recurso  carimbo com o prendedor 

e algodão. Através dessa atividade estamos estimulando sua coordenação 

motora fina, atenção sustentada e descriminação visual. 

RESPOSTA= Pendente. 

 
13/07/2020 

Segue a conduta terapêutica. Vídeo com o objetivo de trabalharmos a primeira 
letra do seu nome, utilizando como recurso  carimbo com o prendedor e 
algodão. Através dessa atividade estamos estimulando sua coordenação 
motora fina, atenção sustentada e descriminação visual. 
RESPOSTA= Pendente. 

20/07/2020 Nessa data realizamos a revisão e organização das atividades da quarentena do 
período de  23/03 a 17/07.Também nesse período foi realizado a construção da 
plataforma, para ser utilizado no período de pandemia. 

27/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 

encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 

plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 

das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 

cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 

o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 

auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 

organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 

não foi realizado. 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; Atenção compartilhada e sustentada; 
Concentração, Coordenação motora fina e Visio motora. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 

 
Rua São Paulo,n°470,Estados 

Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
 
 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Fernando Gabriel Sprote 
Data Nascimento: 10/03/2007     
Mês: Julho/2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 
 

Data  

 
 

03/07/2020 

No dia de hoje, foi enviado um vídeo com o objetivo de trabalharmos a 
primeira letra do seu nome, utilizando como recurso  carimbo com o 
prendedor e algodão. Através dessa atividade estamos estimulando sua 
coordenação motora fina, atenção sustentada e descriminação visual. 
RESPOSTA= Pendente. 

 
 

10/07/2020 

Dando continuidade ao objetivo da atividade da semana passada, foi 
enviado um vídeo para casa com a atividade do pareamento do nome 
próprio, utilizando como recurso prendedores de roupa.  
Na qual cada usuário deveria encaixar a letra no prendedor na letra que 
estava registrada na folha. 
RESPOSTA= Pendente. 

17/07/2020 Segue dando sequencia a atividade enviada anteriormente, pois a família 
não deu retorno a atividade. 
RESPOSTA= Pendente. 

24/07/2020 Nessa data realizamos a revisão e organização das atividades da quarentena 
do período de  23/03 a 17/07.Também nesse período foi realizado a 
construção da plataforma, para ser utilizado no período de pandemia. 

31/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma 
tabela para cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas 
para casa desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa 
estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas 
das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de 
recuperar o que ainda não foi realizado. 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; Atenção compartilhada e sustentada; 
Concentração, Coordenação motora fina e Visio motora. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 

 
Rua São Paulo,n°470,Estados 

Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
 
 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Felipe Gabriel da Silva 
Data Nascimento: 02/10/2010  
Mês: Julho/2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 
 

Data  

 
03/07/2020 

No dia de hoje, foi enviado um vídeo com o objetivo de trabalharmos a 
primeira letra do seu nome, utilizando como recurso  carimbo com o 
prendedor e algodão. Através dessa atividade estamos estimulando sua 
coordenação motora fina, atenção sustentada e descriminação visual. 
RESPOSTA= Pendente. 

 
 

10/07/2020 

Dando continuidade ao objetivo da atividade da semana passada, foi enviado 
um vídeo para casa com a atividade do pareamento do nome próprio, 
utilizando como recurso prendedores de roupa.  
Na qual cada usuário deveria encaixar a letra no prendedor na letra que estava 
registrada na folha. 
RESPOSTA= Pendente. 

17/07/2020 Nessa data realizamos a revisão e organização das atividades da quarentena 
do período de  23/03 a 17/07.Também nesse período foi realizado a 
construção da plataforma, para ser utilizado no período de pandemia. 

24/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 
das famílias.Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 
cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde 
o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para 
auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda 
não foi realizado. 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; Atenção compartilhada e sustentada; 
Concentração, Coordenação motora fina e Visio motora. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 

Rua São Paulo,n°470,Estados 
Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 – 0244 
 

 
 
 

Relatório Mensal 
Usuário: HENRIQUE BRILLINGER 
Data Nascimento: 22/09/2016  
Mês: Julho/2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

Data  

 
 

07/07/2020 

No dia de hoje, foi enviado um vídeo com o objetivo de trabalharmos a 
primeira letra do seu nome, utilizando como recurso  carimbo com o 
prendedor e algodão. Através dessa atividade estamos estimulando sua 
coordenação motora fina, atenção sustentada e descriminação visual. 
RESPOSTA= Pendente. 

 
 

14/07/2020 

Dando continuidade ao objetivo da atividade da semana passada, foi 
enviado um vídeo para casa com a atividade do pareamento do nome 
próprio, utilizando como recurso prendedores de roupa.  
Na qual cada usuário deveria encaixar a letra no prendedor na letra que 
estava registrada na folha. 
RESPOSTA= Pendente. 

21/07/2020 Nessa data realizamos a revisão e organização das atividades da quarentena 
do período de  23/03 a 17/07.Também nesse período foi realizado a 
construção da plataforma, para ser utilizado no período de pandemia. 

28/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias 
Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de 
março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os 
pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que 
ainda não foi realizado. 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; Atenção compartilhada e sustentada; 
Concentração, Coordenação motora fina e Visio motora. 
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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: Julho/2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 
 
 

Data  

06/07/2020 No dia de hoje, foi enviado um vídeo com o objetivo de trabalharmos a primeira 
letra do seu nome, utilizando como recurso  carimbo com o prendedor e algodão. 
Através dessa atividade estamos estimulando sua coordenação motora fina, 
atenção sustentada e descriminação visual. 
RESPOSTA= Pendente. 

13/07/2020 Segue a conduta terapêutica. Vídeo com o objetivo de trabalharmos a primeira 
letra do seu nome, utilizando como recurso  carimbo com o prendedor e algodão. 
Através dessa atividade estamos estimulando sua coordenação motora fina, 
atenção sustentada e descriminação visual. 
RESPOSTA= Pendente. 

20/07/2020 Nessa data realizamos a revisão e organização das atividades da quarentena do 
período de  23/03 a 17/07.Também nesse período foi realizado a construção da 
plataforma, para ser utilizado no período de pandemia. 

27/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias 
Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 
consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e 
terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; Atenção compartilhada e sustentada; 
Concentração, Coordenação motora fina e Visio motora. 
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                                            AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 

Rua São Paulo,n°470,Estados 
Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 – 0244 
 

 

Relatório Mensal 
Usuário: Gabriel da Silva de Souza 
Data Nascimento: 27/08/2012    
Mês: Julho/2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

Data  

06/07/2020 No dia de hoje, foi enviado um vídeo com o objetivo de trabalharmos a 

primeira letra do seu nome, utilizando como recurso  carimbo com o 

prendedor e algodão. Através dessa atividade estamos estimulando sua 

coordenação motora fina, atenção sustentada e descriminação visual. A 

família enviou o retorno através de  vídeo .Gabriel conseguiu finalizar a 

proposta demostrando destreza e atenção. 

RESPOSTA= A Família enviou o retorno da atividade através de vídeo, 

Gabriel conseguiu finalizar a atividade demostrando atenção e motivação. 

13/07/2020 Dando continuidade ao objetivo da atividade da semana passada, foi 
enviado um vídeo para casa com a atividade do pareamento do nome 
próprio, utilizando como recurso prendedores de roupa.  
Na qual cada usuário deveria encaixar a letra no prendedor na letra que 
estava registrada na folha. 
RESPOSTA= Pendente. 

20/07/2020 Nessa data realizamos a revisão e organização das atividades da quarentena 
do período de  23/03 a 17/07.Também nesse período foi realizado a 
construção da plataforma, para ser utilizado no período de pandemia. 

27/07/20 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 
respostas das famílias 
Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de 
março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os 
pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 
organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que 
ainda não foi realizado. 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; Atenção compartilhada e sustentada; 
Concentração, Coordenação motora fina e Visio motora. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 

Rua São Paulo,n°470,Estados 
Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 – 0244 
 

 

 

Relatório Mensal 
Usuário: Isabella Couto 
Data Nascimento: 27/08/2012    
Mês: Julho/2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

Data  

06/07/2020 No dia de hoje, foi enviado um vídeo com o objetivo de trabalharmos a 

primeira letra do seu nome, utilizando como recurso  carimbo com o 

prendedor e algodão. Através dessa atividade estamos estimulando sua 

coordenação motora fina, atenção sustentada e descriminação visual. 

RESPOSTA= Pendente. 

    13/07/2020 Dando continuidade ao objetivo da atividade da semana passada, foi 
enviado um vídeo para casa com a atividade do pareamento do nome 
próprio, utilizando como recurso prendedores de roupa.  
Na qual cada usuário deveria encaixar a letra no prendedor na letra que 
estava registrada na folha. 
RESPOSTA= Pendente. 

20/07/2020 Nessa data realizamos a revisão e organização das atividades da quarentena 
do período de  23/03 a 17/07.Também nesse período foi realizado a 
construção da plataforma, para ser utilizado no período de pandemia. 
RESPOSTA= Pendente. 

27/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 

encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 

plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 

respostas das famílias. 

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

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

março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os 

pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 

organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que 

ainda não foi realizado. 
Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; Atenção compartilhada e sustentada; 

Concentração, Coordenação motora fina e Visio motora. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 

Rua São Paulo,n°470,Estados 
Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 – 0244 
 

 

Relatório Mensal 
Usuário: Jean Fernando de Oliveira Junior 
Data Nascimento: 27/05/2013 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

Data  

07/07/2020 No dia de hoje, foi enviado um vídeo com o objetivo de trabalharmos a 
primeira letra do seu nome, utilizando como recurso  carimbo com o 
prendedor e algodão. Através dessa atividade estamos estimulando sua 
coordenação motora fina, atenção sustentada e descriminação visual. 
RESPOSTA= Pendente. 

14/07/2020 Segue a conduta terapêutica. Vídeo com o objetivo de trabalharmos a 
primeira letra do seu nome, utilizando como recurso  carimbo com o 
prendedor e algodão. Através dessa atividade estamos estimulando sua 
coordenação motora fina, atenção sustentada e descriminação visual. 
RESPOSTA= Pendente. 

21/07/2020 Nessa data realizamos a revisão e organização das atividades da quarentena 
do período de  23/03 a 17/07.Também nesse período foi realizado a 
construção da plataforma, para ser utilizado no período de pandemia. 

28/07/2020 
 

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

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; Atenção compartilhada e sustentada; 
Concentração, Coordenação motora fina e Visio motora. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo,n°470,Estados 
Balneário Camboriú 

                                  Fone: (047) 3264 – 0244 
 

 
 
 

Relatório Mensal 
Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA NUNES 
Data Nascimento: 31/12/2014 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

Data  

02/07/2020 
 

Nesse dia, houve o cancelamentos dos atendimentos devido ao auto índice 
de contagio do corona vírus. 

09/07/2020 No dia de hoje, foi enviado um vídeo com o objetivo de trabalharmos a 
primeira letra do seu nome, utilizando como recurso  carimbo com o 
prendedor e algodão. Através dessa atividade estamos estimulando sua 
coordenação motora fina, atenção sustentada e descriminação visual. 
RESPOSTA= Pendente. 

16/07/2020 Segue a conduta terapêutica. Vídeo com o objetivo de trabalharmos a 
primeira letra do seu nome, utilizando como recurso  carimbo com o 
prendedor e algodão. Através dessa atividade estamos estimulando sua 
coordenação motora fina, atenção sustentada e descriminação visual. 
RESPOSTA= A FAMÍLIA RETORNOU  A ATIVIDADE COM IMAGEM.  

23/07/2020 Nessa data realizamos a revisão e organização das atividades da quarentena 
do período de  23/03 a 17/07.Também nesse período foi realizado a 
construção da plataforma, para ser utilizado no período de pandemia. 

30/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 

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

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

Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 
consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e 
terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; Atenção compartilhada e sustentada; 
Concentração, Coordenação motora fina e Visio motora. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo,n°470,Estados 
Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 – 0244 
 

 
 

Relatório Mensal 
Usuário: JOÃO BATISTA BRONZATTI OLIVEIRA  
Data Nascimento: 05/09/2012 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

Data  

02/07/2020 No dia de hoje, houve cancelamento do atendimento devido ao auto índice 
de contagio do Corona vírus. 

9/07/2020 No dia de hoje, foi enviado um vídeo com o objetivo de trabalharmos a 
primeira letra do seu nome, utilizando como recurso  carimbo com o 
prendedor e algodão. Através dessa atividade estamos estimulando sua 
coordenação motora fina, atenção sustentada e descriminação visual. 
RESPOSTA= Pendente. 

16/07/2020 Segue a conduta terapêutica. Vídeo com o objetivo de trabalharmos a 
primeira letra do seu nome, utilizando como recurso  carimbo com o 
prendedor e algodão. Através dessa atividade estamos estimulando sua 
coordenação motora fina, atenção sustentada e descriminação visual. 
RESPOSTA= Pendente. 

23/07/2020 
 

 

Nessa data realizamos a revisão e organização das atividades da 
quarentena do período de  23/03 a 17/07.Também nesse período foi 
realizado a construção da plataforma, para ser utilizado no período de 
pandemia. 

30/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 

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

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

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

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

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

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

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

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; Atenção compartilhada e sustentada; 
Concentração, Coordenação motora fina e Visio motora. 

 

                                                        

 

 

 

      

684 / 702



 

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

Data  

 
 

02/07/2020 

No dia de hoje, houve cancelamento do atendimento devido ao auto índice de 

contagio do Corona vírus. 

 
09/07/2020 

No dia de hoje, foi enviado um vídeo com o objetivo de trabalharmos a 

primeira letra do seu nome, utilizando como recurso  carimbo com o 

prendedor e algodão. Através dessa atividade estamos estimulando sua 

coordenação motora fina, atenção sustentada e descriminação visual. A 

família retornou a atividade através de vídeo, Liv conseguiu realizar a 

atividade, demostrando atenção e motivação. 

RESPOSTA= A família retornou a atividade realizada. Liv conseguiu realizar a 
atividade com atenção e motivação, permanecendo atenta durante a 
realização da proposta. 

16/07/2020 Dando continuidade ao objetivo da atividade da semana passada, foi enviado 
um vídeo para casa com a atividade do pareamento do nome próprio, 
utilizando como recurso prendedores de roupa.  
Na qual cada usuário deveria encaixar a letra no prendedor na letra que estava 
registrada na folha. 
RESPOSTA= Pendente. 

23/07/2020 Nessa data realizamos a revisão e organização das atividades da quarentena 

do período de  23/03 a 17/07.Também nesse período foi realizado a 

construção da plataforma, para ser utilizado no período de pandemia. 

30/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas 

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

controle de atividades enviadas e as respostas das famílias.   

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

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

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

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

oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; Atenção compartilhada e sustentada; 
Concentração, Coordenação motora fina e Visio motora. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 

Rua São Paulo,n°470,Estados 
Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 – 0244 
 
 
 

 

Relatório Mensal 
Usuário: Lino Carlos Franzoi Junior 
Data Nascimento: 23/07/1990 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

 
Data  

 
 

03/07/2020 

Nesse dia em conjunto com a psicologia e a fisioterapia foi encaminhado 

uma atividade para Lino, com o objetivo de estimular a interação entre os 

familiares e a independência. Lino deveria junto com a família criar um 

momento de alongamento escolhendo uma música para estar 

desenvolvendo essa atividade. 

RESPOSTA= Pendente. 

10/07/2020 Dando sequencia terapêutica, seguimos realizando a atividade com o 
objetivo de estimular a interação entre os familiares e a independência. Lino 
deveria junto com a família criar um momento de alongamento escolhendo 
uma música para estar desenvolvendo essa atividade. 
RESPOSTA= Pendente. 

17/07/2020 Nessa data realizamos a revisão e organização das atividades da quarentena 
do período de  23/03 a 17/07.Também nesse período foi realizado a 
construção da plataforma, para ser utilizado no período de pandemia. 

24/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 

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

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

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

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

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

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

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

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; Atenção compartilhada e sustentada; 
Concentração, Coordenação motora fina e Visio motora. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 

Rua São Paulo,n°470,Estados 
Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 – 0244 
 

 

Relatório Mensal 
Usuário: Lorenzo Stein 
Data Nascimento:  27/08/2012     
Mês: Julho/2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

Data  

 
 
 

06/07/2020 

No dia de hoje, foi enviado um vídeo com o objetivo de trabalharmos a 

primeira letra do seu nome, utilizando como recurso  carimbo com o 

prendedor e algodão. Através dessa atividade estamos estimulando sua 

coordenação motora fina, atenção sustentada e descriminação visual. 

Resposta= A família enviou o retorno através de vídeo, Lorenzo conseguiu 

finalizar o proposto, porem em alguns momentos necessitou da intervenção 

verbal da mãe. 

 
 

13/07/2020 

Dando continuidade ao objetivo da atividade da semana passada, foi enviado 
um vídeo para casa com a atividade do pareamento do nome próprio, 
utilizando como recurso prendedores de roupa.  
Na qual cada usuário deveria encaixar a letra no prendedor na letra que estava 
registrada na folha. A família retornou a atividade através de vídeo no qual a 
Lorenzo conseguiu finalizar a proposta com atenção. 
RESPOSTA= Pendente. 

20/07/2020 Nessa data realizamos a revisão e organização das atividades da quarentena 
do período de  23/03 a 17/07.Também nesse período foi realizado a 
construção da plataforma, para ser utilizado no período de pandemia. 

27/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas 

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

controle de atividades enviadas e as respostas das famílias.  

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

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

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

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

oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; Atenção compartilhada e sustentada; 
Concentração, Coordenação motora fina e Visio motora. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 

Rua São Paulo,n°470,Estados 
Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 – 0244 
 

 

Relatório Mensal 
Usuário: Leonardo Teillor 
Data Nascimento:  19/06/2017  
Mês: Julho/2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

Data  

03/07/2020 No dia de hoje, houve cancelamento dos atendimentos devido ao 

auto índice de contaminação do corona vírus. 

10/07/2020 No dia de hoje, foi enviado um vídeo com o objetivo de trabalharmos 

a primeira letra do seu nome, utilizando como recurso  carimbo com 

o prendedor e algodão. Através dessa atividade estamos estimulando 

sua coordenação motora fina, atenção sustentada e descriminação 

visual. 

RESPOSTA= Pendente. 
17/07/2020 Segue a conduta terapêutica. Vídeo com o objetivo de trabalharmos a 

primeira letra do seu nome, utilizando como recurso  carimbo com o 
prendedor e algodão. Através dessa atividade estamos estimulando 
sua coordenação motora fina, atenção sustentada e descriminação 
visual. 
RESPOSTA= Pendente. 

24/07/2020 Nessa data realizamos a revisão e organização das atividades da quarentena 

do período de  23/03 a 17/07.Também nesse período foi realizado a 

construção da plataforma, para ser utilizado no período de pandemia.. 
31/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 

encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 

plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 

respostas das famílias.   

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

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

março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os 

pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 

organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que 

ainda não foi realizado. 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; Atenção compartilhada e sustentada; 
Concentração, Coordenação motora fina e Visio motora. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 

Rua São Paulo,n°470,Estados 
Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 – 0244 
 

 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Miguel Sanches 
Data Nascimento:  27/08/2012     
Mês: Julho/2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

Data  

02/07/2020 No dia de hoje, houve cancelamento dos atendimentos devido ao auto 

índice de contaminação do corona vírus. 

09/07/2020 No dia de hoje, foi enviado um vídeo com o objetivo de trabalharmos a 
primeira letra do seu nome, utilizando como recurso  carimbo com o 
prendedor e algodão. Através dessa atividade estamos estimulando sua 
coordenação motora fina, atenção sustentada e descriminação visual. 
RESPOSTA= FAMÍLIA RETORNOU A ATIVIDADE ATRAVES DE FOTOS E VÍDEOS. 

16/07/2020 Dando continuidade ao objetivo da atividade da semana passada, foi enviado 
um vídeo para casa com a atividade do pareamento do nome próprio, 
utilizando como recurso prendedores de roupa.  
Na qual cada usuário deveria encaixar a letra no prendedor na letra que 
estava registrada na folha. 
RESPOSTA= Pendente. 

23/07/2020 Nessa data realizamos a revisão e organização das atividades da quarentena 

do período de  23/03 a 17/07.Também nesse período foi realizado a 

construção da plataforma, para ser utilizado no período de pandemia.. 

30/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias.   
Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 

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

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

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

oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; Atenção compartilhada e sustentada; 
Concentração, Coordenação motora fina e Visio motora. 

 

 

 

689 / 702



 

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

 
Data  

03/07/2020 No dia de hoje, foi enviado um vídeo com o objetivo de trabalharmos a primeira 

letra do seu nome, utilizando como recurso  carimbo com o prendedor e 

algodão. Através dessa atividade estamos estimulando sua coordenação motora 

fina, atenção sustentada e descriminação visual. 

RESPOSTA= Pendente. 

10/07/2020 Dando continuidade ao objetivo da atividade da semana passada, foi enviado um 
vídeo para casa com a atividade do pareamento do nome próprio, utilizando 
como recurso prendedores de roupa.  
Na qual cada usuário deveria encaixar a letra no prendedor na letra que estava 
registrada na folha 

RESPOSTA= Pendente. 

17/07/2020 Segue dando sequencia a atividade enviada. 
RESPOSTA= Pendente. 

24/07/2020 Nessa data realizamos a revisão e organização das atividades da quarentena do 

período de  23/03 a 17/07.Também nesse período foi realizado a construção da 

plataforma, para ser utilizado no período de pandemia. 

31/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova plataforma 
online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas para serem 
realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 
atividades enviadas e as respostas das famílias.   
Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 

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

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

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

oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; Atenção compartilhada e sustentada; 
Concentração, Coordenação motora fina e Visio motora. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 

 
Rua São Paulo,n°470,Estados 

Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
 

 
 

Relatório Mensal 
Usuário: MATHIAS BECKER NIECHEL 
Data Nascimento: 06/02/2014 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Psicopedagoga- Deise Padoan de Quadros 

 
Data  

 
03/07/2020 

No dia de hoje, foi enviado um vídeo com o objetivo de trabalharmos a 

primeira letra do seu nome, utilizando como recurso  carimbo com o 

prendedor e algodão. Através dessa atividade estamos estimulando sua 

coordenação motora fina, atenção sustentada e descriminação visual. 

RESPOSTA= Pendente. 

 
09/07/2020 

Dando continuidade ao objetivo da atividade da semana passada, foi 
enviado um vídeo para casa com a atividade do pareamento do nome 
próprio, utilizando como recurso prendedores de roupa.  
Na qual cada usuário deveria encaixar a letra no prendedor na letra que 
estava registrada na folha 
RESPOSTA= Pendente. 

16/07/2020 Segue dando sequencia a atividade enviada. 
RESPOSTA= Pendente. 

23/07/2020 Nessa data realizamos a revisão e organização das atividades da quarentena 

do período de  23/03 a 17/07.Também nesse período foi realizado a 

construção da plataforma, para ser utilizado no período de pandemia. 

30/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias.   
Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 

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

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

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

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

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; Atenção compartilhada e sustentada; 
Concentração, Coordenação motora fina e Visio motora. 
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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: Julho/2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

Data  

 
06/07/2020 

No dia de hoje, foi enviado um vídeo com o objetivo de trabalharmos a 
primeira letra do seu nome, utilizando como recurso  carimbo com o 
prendedor e algodão. Através dessa atividade estamos estimulando sua 
coordenação motora fina, atenção sustentada e descriminação visual. 
RESPOSTA – Família enviou o vídeo com a resposta da atividade, Matheus 
conseguiu realizar a atividade com auxilio e permaneceu atento enquanto 
realizava a atividade. 
 

 
13/07/2020 

Dando continuidade ao objetivo da atividade da semana passada, foi enviado 
um vídeo para casa com a atividade do pareamento do nome próprio, 
utilizando como recurso prendedores de roupa.  
Na qual cada usuário deveria encaixar a letra no prendedor na letra que 
estava registrada na folha. 
RESPOSTA= Pendente. 

 
20/07/2020 

Nessa data realizamos a revisão e organização das atividades da quarentena 
do período de  23/03 a 17/07.Também nesse período foi realizado a 
construção da plataforma, para ser utilizado no período de pandemia. 

 
27/07/2020 

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

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; Atenção compartilhada e sustentada; 
Concentração, Coordenação motora fina e Visio motora. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 

Rua São Paulo,n°470,Estados 
Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 – 0244 
 

 
 
 

Relatório Mensal 
Usuário: NOAH SOSA MATOS 
Data Nascimento: 28/07/2015 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

Data  

07/07/2020 No dia de hoje, foi enviado um vídeo com o objetivo de trabalharmos a 
primeira letra do seu nome, utilizando como recurso  carimbo com o 
prendedor e algodão. Através dessa atividade estamos estimulando sua 
coordenação motora fina, atenção sustentada e descriminação visual. 
RESPOSTA- Família retornou a atividade, relatando que Noah não conseguiu 
realizar com o prendedor, pois acabou distraindo o mesmo. Mãe tentou 
sem o prendedor a qual obteve mais sucesso apesar de relatar que o filho 
sentiu sensibilidade ao tocar no algodão. 

14/07/2020 Dando continuidade ao objetivo da atividade da semana passada, foi 
enviado um vídeo para casa com a atividade do pareamento do nome 
próprio, utilizando como recurso prendedores de roupa.  
Na qual cada usuário deveria encaixar a letra no prendedor na letra que 
estava registrada na folha. 
RESPOSTA= Pendente. 

21/07/2020 Nessa data realizamos a revisão e organização das atividades da quarentena 
do período de  23/03 a 17/07.Também nesse período foi realizado a 
construção da plataforma, para ser utilizado no período de pandemia. 

28/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias.   
 
Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 
consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e 
terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; Atenção compartilhada e sustentada; 
Concentração, Coordenação motora fina e Visio motora. 
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                                               AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 

Rua São Paulo,n°470,Estados 
Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 – 0244 
 

 
 
 

Relatório Mensal 
Usuário: PAULO HENRIQUE KLOCK ARRUDA 
Data Nascimento: 30/07/2013 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

Data  

07/07/2020 No dia de hoje, foi enviado um vídeo com o objetivo de trabalharmos a 
primeira letra do seu nome, utilizando como recurso  carimbo com o prendedor 
e algodão. Através dessa atividade estamos estimulando sua coordenação 
motora fina, atenção sustentada e descriminação visual. 
RESPOSTA= Pendente. 

14/07/2020 Dando continuidade ao objetivo da atividade da semana passada, foi enviado 
um vídeo para casa com a atividade do pareamento do nome próprio, 
utilizando como recurso prendedores de roupa.  
Na qual cada usuário deveria encaixar a letra no prendedor na letra que estava 
registrada na folha. 
RESPOSTA= Pendente. 

21/07/2020 Nessa data realizamos a revisão e organização das atividades da quarentena do 
período de  23/03 a 17/07.Também nesse período foi realizado a construção da 
plataforma, para ser utilizado no período de pandemia. 

28/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas 
para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o 
controle de atividades enviadas e as respostas das famílias.   
Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 
consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando 
iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; Atenção compartilhada e sustentada; 
Concentração, Coordenação motora fina e Visio motora. 
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            AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 

Rua São Paulo,n°470,Estados 
Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 – 0244 
 

 
 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Samuel da Silva 
Data Nascimento: 05/12/2014  
Mês: Julho/2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

Data  

 
03/07/2020 

No dia de hoje, foi enviado um vídeo com o objetivo de trabalharmos a 
primeira letra do seu nome, utilizando como recurso  carimbo com o prendedor 
e algodão. Através dessa atividade estamos estimulando sua coordenação 
motora fina, atenção sustentada e descriminação visual. 
RESPOSTA= Pendente. 

 
10/07/2020 

Dando continuidade ao objetivo da atividade da semana passada, foi enviado 
um vídeo para casa com a atividade do pareamento do nome próprio, 
utilizando como recurso prendedores de roupa.  
Na qual cada usuário deveria encaixar a letra no prendedor na letra que estava 
registrada na folha. 
RESPOSTA= Pendente. 

 
17/07/2020 

Segue dando sequencia a atividade enviada anteriormente, pois a família não 
deu retorno a atividade. 
RESPOSTA= Pendente. 

24/07/2020 Nessa data realizamos a revisão e organização das atividades da quarentena do 
período de  23/03 a 17/07.Também nesse período foi realizado a construção da 
plataforma, para ser utilizado no período de pandemia. 

31/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são encaminhadas 
para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o 
controle de atividades enviadas e as respostas das famílias.   
 
Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 
consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando 
iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; Atenção compartilhada e sustentada; 
Concentração, Coordenação motora fina e Visio motora. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo,n°470,Estados 

Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
 
 
 
 

Relatório Mensal 
Usuário: SORAYA COATI AMARANTE DA ROSA 

Data Nascimento: 11/04/2011 

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

 
Data  

 
06/07/2020 

 

No dia de hoje, foi enviado um vídeo com o objetivo de trabalharmos a 
primeira letra do seu nome, utilizando como recurso  carimbo com o 
prendedor e algodão. Através dessa atividade estamos estimulando sua 
coordenação motora fina, atenção sustentada e descriminação visual. 
RESPOSTA= Pendente. 

 
13/07/2020 

Dando continuidade ao objetivo da atividade da semana passada, foi enviado 
um vídeo para casa com a atividade do pareamento do nome próprio, 
utilizando como recurso prendedores de roupa.  
Na qual cada usuário deveria encaixar a letra no prendedor na letra que 
estava registrada na folha. 
RESPOSTA= Pendente. 

 
20/07/2020 

Nessa data realizamos a revisão e organização das atividades da quarentena 
do período de  23/03 a 17/07.Também nesse período foi realizado a 
construção da plataforma, para ser utilizado no período de pandemia. 

27/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 
plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 
encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias.   
 
Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde 
consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda 
não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; Atenção compartilhada e sustentada; 
Concentração, Coordenação motora fina e Visio motora. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo,n°470,Estados 

Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 

      
 

Relatório Mensal 
Usuário: Willian Rodrigues Domingues Sanabria 
Data ggi: 26/07/2013      
Mês: Junho/2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

Data  

 
06/07/2020 

No dia de hoje, foi enviado um vídeo com o objetivo de trabalharmos a 

primeira letra do seu nome, utilizando como recurso  carimbo com o 

prendedor e algodão. Através dessa atividade estamos estimulando sua 

coordenação motora fina, atenção sustentada e descriminação visual. 

RESPOSTA= Pendente. 

 
13/07/2020 

Dando continuidade ao objetivo da atividade da semana passada, foi 
enviado um vídeo para casa com a atividade do pareamento do nome 
próprio, utilizando como recurso prendedores de roupa.  
Na qual cada usuário deveria encaixar a letra no prendedor na letra que 
estava registrada na folha. 
RESPOSTA= Pendente. 

20/07/2020 Nessa data realizamos a revisão e organização das atividades da quarentena 
do período de  23/03 a 17/07.Também nesse período foi realizado a 
construção da plataforma, para ser utilizado no período de pandemia. 

27/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 

encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 

plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 

respostas das famílias.   

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

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

março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os 

pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 

organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que 

ainda não foi realizado. 
Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; Atenção compartilhada e sustentada; 

Concentração, Coordenação motora fina e Visio motora. 
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                                   AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo,n°470,Estados 

Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
 
 

Relatório Mensal 
Usuário: THALES MIGUEL DOS SANTOS AVILA LOPES 
Data Nascimento:   18/05/2014 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

Data  

 
02/07/2020 

No dia de hoje, houve cancelamento dos atendimentos devido ao auto índice 

de contagio do corona vírus. 

 
09/07/2020 

No dia de hoje, foi enviado um vídeo com o objetivo de trabalharmos a 
primeira letra do seu nome, utilizando como recurso  carimbo com o 
prendedor e algodão. Através dessa atividade estamos estimulando sua 
coordenação motora fina, atenção sustentada e descriminação visual. 
RESPOSTA= Pendente. 

 
16/07/2020 

Dando continuidade ao objetivo da atividade da semana passada, foi enviado 
um vídeo para casa com a atividade do pareamento do nome próprio, 
utilizando como recurso prendedores de roupa.  
Na qual cada usuário deveria encaixar a letra no prendedor na letra que 
estava registrada na folha. 
RESPOSTA= Pendente. 

 
23/07/2020 

Nessa data realizamos a revisão e organização das atividades da quarentena 

do período de  23/03 a 17/07.Também nesse período foi realizado a 

construção da plataforma, para ser utilizado no período de pandemia 

 
30/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 

encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 

plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 

das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 

cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa 

desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é 

para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, 

a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que 

ainda não foi realizado. 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; Atenção compartilhada e sustentada; 
Concentração, Coordenação motora fina e Visio motora. 
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AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo,n°470,Estados 

Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 – 0244 

 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Thiago de Castro Moreria Silveira 
Data Nascimento: 27/08/2012    
Mês: Junho/2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

Data  

 
02/07/2020 

No dia de hoje, foi enviado um vídeo com o objetivo de trabalharmos a 

primeira letra do seu nome, utilizando como recurso  carimbo com o 

prendedor e algodão. Através dessa atividade estamos estimulando sua 

coordenação motora fina, atenção sustentada e descriminação visual. 

RESPOSTA - Família respondeu através de vídeo onde pode observar que o 

usuário, esta com dificuldade em realizar as atividades, porém a família 

continuou incentivando e motivando Thiago a realizar a tarefa. 

 
09/07/2020 

Dando continuidade ao objetivo da atividade da semana passada, foi 
enviado um vídeo para casa com a atividade do pareamento do nome 
próprio, utilizando como recurso prendedores de roupa.  
Na qual cada usuário deveria encaixar a letra no prendedor na letra que 
estava registrada na folha. 
 RESPOSTA= Pendente. 

 
16/07/2020 

Nessa data realizamos a revisão e organização das atividades da quarentena 
do período de  23/03 a 17/07.Também nesse período foi realizado a 
construção da plataforma, para ser utilizado no período de pandemia. 

 

23/07/2020 

Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 

encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 

plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as 

respostas das famílias.   

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

onde constam todas as atividades enviadas para casa desde o mês de 

março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os 

pais que ainda não responderam algumas das tarefas, a se 

organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que 

ainda não foi realizado. 

 
30/07/2020 

Reconhecimento do nome próprio; Atenção compartilhada e sustentada; 

Concentração, Coordenação motora fina e Visio motora. 
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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  

06/07/2020 No dia de hoje, foi enviado um vídeo com o objetivo de trabalharmos a 

primeira letra do seu nome, utilizando como recurso  carimbo com o 

prendedor e algodão. Através dessa atividade estamos estimulando sua 

coordenação motora fina, atenção sustentada e descriminação visual. 

RESPOSTA= Pendente. 

 
13/07/2020 

Segue a conduta terapêutica. Vídeo com o objetivo de trabalharmos a 
primeira letra do seu nome, utilizando como recurso  carimbo com o 
prendedor e algodão. Através dessa atividade estamos estimulando sua 
coordenação motora fina, atenção sustentada e descriminação visual. 
RESPOSTA= Pendente. 

20/07/2020 Nessa data realizamos a revisão e organização das atividades da quarentena 
do período de  23/03 a 17/07.Também nesse período foi realizado a 
construção da plataforma, para ser utilizado no período de pandemia. 

27/07/2020 Nessa data a equipe terapêutica iniciou o planejamento de uma nova 

plataforma online, para facilitar o recibo das atividades que são 

encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 

plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 

das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para 

cada usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa 

desde o mês de março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é 

para auxiliar os pais que ainda não responderam algumas das tarefas, 

a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar o que 

ainda não foi realizado. 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; Atenção compartilhada e sustentada; 
Concentração, Coordenação motora fina e Visio motora. 
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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 07/12- 2020   - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

UNIDADE AMA LITORAL SC 

RESPONSÁVEL LINO CARLOS FRANZOI 

ASSUNTO PRESTAÇÃO DE CONTAS – 07ª  PARCELA DE 12  e  02ª PARCELA DE 06  DO 

ADITIVO 

RELATÓRIO Nº 02-28-08-2020 

  
Recebemos, na data de 26 de agosto de 2020, documentação a título de prestação de contas da 
entidade supracitada, dando origem ao Processo 07/12-2020, referente à 7ª parcela do Termo de 
Colaboração  FMDCA 013/2019 e 2ª 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: 06/08/2020 

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: Sem ressalvas 
9- Observação: Devolução de recurso 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, 
em cumprimento à  Notificação 001/2020. A comprovação de devolução consta da 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 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                      28/08/2020 

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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