
  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:   
03/12 - 2020 

RELATÓRIO:  

01/28/04/2020 

 

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 
 

FUNDO REPASSADOR Nº  
 

FMDCA  
 

VALOR DA PARCELA   
  
  R$ 31.481,67 

PARCELA  
Nº  

03 

REPASSE EM:  

 
25/03/2020 

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
G332170829074060010 

17/04/2020 08:33:15

Cliente - Conta atual

Agência 5271-X
Conta corrente 5289-2   SUB SOC AMA L FMDCA PMBC
Período do
extrato de 25 / 03 / 2020 até 17 / 04 / 2020

Lançamentos

Dt.
balancete

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

09/03/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C

25/03/2020 1489 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.489.000.190.140 31.481,67 C

25/03 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV

25/03/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 820.850.903.309.556 10,45 D 31.471,22 C

Cobrança referente a 09/03/2020

01/04/2020 5271 99015 120 Transferido para Poupan?a 550.132.510.027.725 1.567,66 D

01/04 0132 510027725-0 MARIANA FARINA

01/04/2020 5271 99015 470 Transfer?ncia enviada 550.305.000.079.318 2.668,40 D

01/04 0305 79318-3 MONIQUE FERNAN

01/04/2020 5271 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.272.000.019.680 1.613,76 D

01/04 3272 19680-0 LARA K SOARES

01/04/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 40.101 3.351,98 D

341 8490 54342074915 CATIA CRISTIANE P

01/04/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 40.102 1.629,58 D

104 3523 03973258945 KARINA DE SOUZA

01/04/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 40.103 2.644,11 D

033 1210 00904555097 MAURICIO DOS SANT

01/04/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 40.104 2.644,35 D

756 3069 08676915903 RAFAELA COSTA JOS

01/04/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 40.105 963,83 D

104 3569 86023829953 RUTH MATHIAS ZAGE

01/04/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 40.106 1.548,93 D

136 1757 05747723910 TAMYRIS MEES ESPI

01/04/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 40.107 2.909,99 D

104 0501 01442221089 TANISE REJANE GOM

01/04/2020 0000 13105 375 Impostos 40.108 2.959,81 D

GPS - CODIGO DE BARRAS

01/04/2020 0000 13105 375 Impostos 40.109 2.682,05 D

FGTS ARRECADACAO GRF

01/04/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 40.110 1.105,00 D

UNICRED UNIAO

01/04/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 40.111 861,60 D

033 3963 10911230980 GABRIELY CHAVES K

01/04/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 830.921.200.107.186 10,45 D

Cobrança referente 01/04/2020

01/04/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 830.921.200.107.187 10,45 D

Cobrança referente 01/04/2020

01/04/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 830.921.200.107.188 10,45 D

Cobrança referente 01/04/2020
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01/04/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 830.921.200.107.189 10,45 D

Cobrança referente 01/04/2020

01/04/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 830.921.200.107.190 10,45 D

Cobrança referente 01/04/2020

01/04/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 830.921.200.107.191 10,45 D

Cobrança referente 01/04/2020

01/04/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 830.921.200.107.192 10,45 D 2.247,02 C

Cobrança referente 01/04/2020

06/04/2020 0000 13105 375 Impostos 40.601 481,41 D

RFB- DARF PRETO CALCULADO

06/04/2020 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os 880.971.003.029.530 84,00 D 1.681,61 C

Cobrança referente 06/04/2020

09/04/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 40.901 1.061,70 D

033 3963 10911230980 GABRIELY CHAVES K

09/04/2020 0000 13105 375 Impostos 40.902 75,46 D

FGTS ARREC GRRF

09/04/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 831.001.200.030.022 10,45 D 534,00 C

Cobrança referente 09/04/2020

14/04/2020 5271 99015 870 Transfer?ncia recebida 555.271.000.340.494 178,05 C 712,05 C

14/04 5271 340494-3 AMA LITORAL SC

17/04/2020 5271 05271 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 41.701 712,05 D

341 6615 006019530000168 FERNANDO JESS

17/04/2020 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

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

 
Transação efetuada com sucesso por: JC106572 EDUARDO E FROTA.
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Nome (razão social): AM A LITORAL SC
CNPJ/CPF: 08.825.233/ 0001-35
(Solicitante sem inscrição no Cadast ro de Contribuintes do ICM S/ SC)

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

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é cert if icado
que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima ident if icado, relat ivas aos t ributos,
dívida at iva e demais débitos administ rados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: Lei nº 3938/ 66, Art . 154
Número da certidão: 200140042576175
Data de emissão: 06/ 04/ 2020 11:21:38
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158,

modificado pelo artigo 18 da Lei n

15.510/11.):

05/ 06/ 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: 17/04/2020 09:16:24
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:53:13 do dia 18/02/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/08/2020.
Código de controle da certidão: E5F0.F672.0D8B.6646
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

34 / 305



17/04/2020 Consulta Regularidade do Empregador

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

 
 

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 08.825.233/0001-35
Razão Social:AMA LITORAL SC
Endereço: R 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:15/03/2020 a 12/07/2020 
 
Certificação Número: 2020031502272553132899

Informação obtida em 17/04/2020 09:21:32

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

Voltar Imprimir
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N° 130801/2020

Requerente:

Data: 17/04/2020

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, 17 de abril de 2020.

Esta certidão terá Validade pelo período de 90 dias

Código de Controle da Certidão: 2020130801

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: 9115892/2020

Expedição: 17/04/2020, às 09:14:43

Validade: 13/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

C e r t i f i c a - s e  q u e  A M A  L I T O R A L  S C

                    (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº

08.825.233/0001-35, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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ESTADO DE SANTA CATARINA 

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

 
 
 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Utilidade Pública Municipal - Lei nº 4977/26/02/2008 
Utilidade Pública Estadual - Lei nº 15.642/28/11/2011 
Utilidade Pública Federal - Lei nº 2.129/ 27/05/ 2013 

       CEBAS Nº 62, DE 27 DE MAIO DE 2015 
 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

 

ENTIDADE: AMA LITORAL SC 

PERÍODO: 01/03/2020 a 31/03/2020 

 
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 (54) 

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

estas intervenções está o atendimento individualizado com profissionais das áreas de 

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

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

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

profissionais, encaminhamentos e acompanhamentos destas pessoas no mercado de 

trabalho e garantia de direitos.  
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ESTADO DE SANTA CATARINA 

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

 
 
 

2. OBJETIVO GERAL DO PROJETO E OBJETO DO CONVÊNIO: 
 

OBJETIVO GERAL DO PROJETO OBJETO DO CONVÊNIO  

Realizar atendimento interdisciplinar para o 
tratamento de 54 crianças e adolescentes com 
transtorno do espectro autista – TEA a fim de 
minimizar as dificuldades e desenvolver as 
potencialidades destas pessoas contribuindo para 
uma melhor qualidade de vida e de suas famílias. 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
3. METAS/OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
 

Meta/Objetivo específico 01:  

Etapa/Atividade prevista 
Nº de 

atendimentos 
previstos 

Nº de 
atendimentos 

realizados 

Dados 
qualitativos 
alcançados 

Dificulda
des 

encontra
das 

Oferecer e continuar o 

tratamento das 54 

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:228 
Psicologia: 236 

Fisioterapia: 106 
Terapia 

Ocupacional: 123 
 
 

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

Manter 
a 
frequênc
ia em 
100%; 
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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 
atendiment
os previstos 

Nº de 
atendimentos 

realizados 

Dados qualitativos 
alcançados 

Dificuldades 
encontradas 

Proporcionar orientação e 

acompanhamento aos pais 

e/ou responsáveis da 

pessoa com TEA visando 

sua participação ativa no 

processo educacional e a 

inclusão escola-família-

comunidade. 

 

03 188 
 

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

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

 
 

Meta/Objetivo específico 03:  

Etapa/Atividade 
prevista 

Nº de 
atendiment
os previstos 

Nº de 
atendimentos 

realizados 

Dados qualitativos 
alcançados 

Dificuldades 
encontradas 

Realizar diagnóstico de 

crianças e adolescentes 

com suspeita do TEA; 

 

02 02 
 

 

Através das 
avaliações 

realizadas foi 
possível dar 

encaminhamento 
adequado de acordo 
com a necessidade 
da criança avaliada. 

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

 
 

Meta/Objetivo específico 04:  

Etapa/Atividade 
prevista 

Nº de 
atendiment
os previstos 

Nº de 
atendimentos 

realizados 

Dados qualitativos 
alcançados 

Dificuldades 
encontradas 

Realizar atendimento 

interdisciplinar; 

1045 898 Diminuir as 
dificuldades das 
pessoas com TEA 
atendidas garantindo 
seus direitos. 

Manter a frequência para 
não interromper o 
tratamento. 
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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 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 01 
 

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

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

 
 

Meta/Objetivo específico 07:  

Etapa/Atividade 
prevista 

Nº de 
atendiment
os previstos 

Nº de 
atendimentos 

realizados 

Dados qualitativos 
alcançados 

Dificuldades 
encontradas 

Realizar palestras, 

seminários, cursos e 

informativos nas escolas e 

comunidade sobre o TEA;   

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

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

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

 

Meta/Objetivo específico 08:  

Etapa/Atividade 
prevista 

Nº de 
atendiment
os previstos 

Nº de 
atendimentos 

realizados 

Dados qualitativos 
alcançados 

Dificuldades 
encontradas 

Realizar visitas domiciliares 

para acompanhar as pessoas 

atendidas com TEA e suas 

famílias; 

20 13 Mais adesão ao 
tratamento, 
diminuiu  os índices 
de faltas e possível 
realizar 
acompanhamentos e 
encaminhamentos 
de acordo com a 

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

 
 

necessidade de cada 
família. 

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

Etapa/Atividade 
prevista 

Nº de 
atendiment
os previstos 

Nº de 
atendimentos 

realizados 

Dados qualitativos 
alcançados 

Dificuldades 
encontradas 

Manter o CMDCA 

informado do trabalho 

desenvolvido e prestação de 

contas. 

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

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

 
 
 
 
4. PÚBLICO ATENDIDO: 

 
  

C
ri

an
ça

s 

A
do

le
sc

en
te

 

Jo
ve

ns
 

A
du

lto
s 

Fa
m

íli
as

 

T
O

T
A

L
 

Número de atendidos pelo projeto 

(nº de matriculados em cursos, oficinas, em outros 

atendimentos e outras atividades regulares/fixas 

desenvolvidas pelo projeto) 

Previsto 
36 10 08  54 108 

Realizado 
36 10 08  54 108 

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 
36 10 08  269 323 

Realizado 
36 10 08  269 323 

Número total de atendimentos 

(Soma dos números de atendimentos realizados a cada 

pessoa atendida pelo projeto) 

Previsto 
     54 

Realizado 
     54 
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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 

 
 
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 março de 2020. 
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 Agenda Dra. Raquel 
*QUARTA-FEIRA, DIA 11/03/2020 

 

 08h00 – Receitas 
 

Consultas: 

 08h30 – Felipe Gabriel da Silva  
 09h15 –Martina Machado Heneberg  
 10h00 –Lorenzo Stein  
 10h45 – Diogo Couvados Casa  

 11h15 –Gabriel Rodrigo Dombroski Morosov  
 
 

Receitas: 

 
 Igor dos Santos Migliorini – Clomipramina 25 mg (4 comp. Noite) 

 
 

Exames/Laudos: 

 Igor dos Santos Migliorini – laudo para auxílio estudantil. 
 Gabriel Avila de Oliveira – preencher documentação para solicitação de 

automóvel. 
 Felipe Gabriel da Silva – preencher documentação para solicitação de 

medicação. 
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ATENDIMENTO FAMILIAR 
 
 

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO/2020 
 
 
De 01/02/2020 à 16/03/2020 
 
 
 

 02/03 
 

- Atendimento com a Mãe da usuária Isabella Couto: Atendimento a mãe da usuária para 
pontuar esclarecimentos quanto a abordagem de atendimento a filha e questões a serem 
trabalhadas. A mãe sugeriu a equipe repassar tarefas para serem trabalhadas em casa. 
 
- Atendimento com a Avó do usuário João Batista Bronzatti Oliveira: Atendimento a avó 
sobre observações ao neto quanto ao atendimento recebido da Ama Litoral, onde demonstra 
interesse em compreender a rotina e prática dos atendimentos da Ama. 

 
 
 
 
 

 03/03 

- Atendimento com a Mãe do usuário Fernando Sprote: Escuta psicológica para 
compreender as repercussões cotidianas das condições do usuário com TEA no contexto 
familiar e escolar. 
 
- Atendimento com a Mãe da usuária Nátaly Mayara Reichardt: Atendimento familiar 
sobre independência da usuária e organização com a escola. Foi sugerido trocar o horário da 
usuária para outro dia da semana. 
 
 

 
 

 05/03 

 
- Atendimento com a Mãe da usuária Joyce Manuella Pereira dos Santos: Realizada escuta 
sobre questões pessoais da genitora buscando habilidades de enfrentamento e resolução de 
problemas para lidar com situações/problemas do seu cotidiano 
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 06/03 

- Atendimento coma a Mãe da usuária Thayná Gabrielly Lemes Correa: Atendimento a 
mãe sobre a usuária, percepções e comportamentos da mesma quanto à exaustão emocional 
apresentada na semana e organização da rotina em casa. 
 
- Atendimento com a Mãe do usuário Anthony Moeller e Silva: Atendimento a mãe sobre o 
usuário, rotina escolar e familiar, junto da compreensão da relação com o pai que mora em outra 
cidade. 
 
 
 

 09/03 
 
- Atendimento com a Mãe do usuário Mathias Becker Nichel: Atendimento a mãe sobre 
organização familiar, relação casal quanto a problemas pessoais, assuntos como ordem, papel 
mãe e pai, avó. 
 
 
 

 10/03 

- Atendimento com o Pai do usuário Tiago de Castro Moreira Silveira: Atendimento 
objetivando escuta e verificação da estrutura e dinâmica de funcionamento familiar, reflexões 
sobre o lugar ocupado pelo filho neste contexto familiar. 

 
- Atendimento com a Mãe do usuário Lorenzo Stein: Escuta com objetivo de acompanhar e 
dar orientação ao dar continuidade através de encaminhamento para atendimento 
psicoterapêutico. 
 
 
 

 12/03 
 
 
- Atendimento com a Mãe do usuário Edie L. de Crvalho: Usuária apresenta grande 
dificuldade emocional decorrente de um enfrentamento com a professora auxiliar de seu filho. 
Na ocasião foram abordados os fatos que levaram a tais desentendimentos entre ambas, o que 
ocasionou uma ação judicial por parte da professora colocando a usuária como ré em um 
processo judicial.  
 

 
- Atendimento com o Pai do usuário Thiago de Castro: Usuário chegou ao atendimento 
psicossocial apresentando desconforto relacional com um membro de sua família que 
inviabilizou a relação. Precisou apresentar um posicionamento diante dessa situação que 
rompeu a relação com esse membro da família o que gerou ainda mais desconforto. 
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- Atendimento com a Mãe do usuário Mathias Becker: Atendimento em relação a 
comportamento do usuário, orientação familiar. 
 
 
 
 
 
 

 13/03 

- Atendimento com a Mãe da usuária Martina Machado Heneberg: Não compareceu ao 
atendimento conforme agendamento. 
 
- Atendimento com o Pai do usuário Jean de O. Junior:Usuário apresentou seu histórico 
laboral para contextualizar suas atuais condições financeiras. Relatou grande dificuldade para 
manter-se em um emprego por um longo período de tempo, pois percebe que o alcoolismo 
interfere diretamente nesses aspectos. 
 
 
 

 16/03 

- Atendimento com a Mãe dos usuários Gabriel Silva de Souza e Samuel Silva de Souza: 
Atendimento a mãe, para conhecimento da rotina familiar, relacionamento familiar e 
dificuldades encontradas no momento. Apresentação da equipe Psicossocial bem como 
palestras e oficinas oportunizam a compreensão da dinâmica de atendimento na instituição Ama 
Litoral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Psicossocial AMA Litoral-SC 

MARÇO/2020 
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ATENDIMENTO INDIVIDUAL 

MARÇO/2020 

 

No mês de MARÇO de 2020 foram realizados:  

 02 - Reunião em com a equipe psicossocial, equipe clínica  e a coordenadora, a 

fim de discutir sobre os atendimentos,  visitas que são realizadas nas escolas, entre 

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

prestados;  

 08 - Reunião em HOME OFFICE com a equipe psicossocial, equipe clínica  e a 

coordenadora, a fim de discutir sobre a continuidade dos atendimentos através de 

atividades propostas aos pais via whatsapp/e-mail,  estudo de casos, cursos online 

para equipe, entre outros assuntos que são importantes a fim de manter a qualidade 

dos serviços prestados e não afetar de forma drástica a paralização dos 

atendimentos presenciais devido a  quarentena; 

 54 – atendimento aos pais/responsáveis e usuários da instituição, através da 

elaboração e envio de atividades a serem realizadas em casa junto dos 

responsáveis, com o suporte institucional necessário através de mídias dando 

assim continuidade ao tratamento; 

 54 – atendimento aos pais/responsáveis dos usuários da instituição através da 

DEVOLUTIVA dos mesmos, referente ás atividades enviadas com o propósito de 

serem realizadas em casa junto dos responsáveis dando assim continuidade ao 

tratamento; 

 02 – 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; 

 15 – atendimento e orientação via telefone e recepção para pais/responsáveis e 

comunidade em geral relacionado aos atendimentos oferecidos e funcionamento 

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

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

médica institucional, aquisição de receitas e laudo médico a se realizar no dia 11 

de março de 2020. 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psicossocial AMA Litoral-SC 

MARÇO/2020 
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OFICINA COM AS FAMÍLIAS 

 

Promovido: Equipe Psicossocial AMA junto com a equipe clínica 

 Psicóloga: Ágatha Mara Drehmer Dalmas CRP 12/15914 

 Psicóloga  Juliano Amaral Mattos CRP 12/16590 

 Assistente Social: Regina Dal Bem CRESS 12/8404 

 

 No decorrer da primeira semana do mês de março de 2020, ocorreu 8 (oito) oficinas com 

as famílias, dias 02, 03, 05 e 06 de março de manhã ( 9h ás 11h) e a tarde (14h ás 16h), tendo 

como objetivo apresentar a sacola de férias das crianças/adolescentes junto com suas famílias e 

também propiciar uma boa recepção das mesma, proporcionando assim um momento de 

fortalecimento de vínculos, valorização das atividades desenvolvidas, autonomia, autoestima, além 

de troca de informações entre todos.  

Neste dia as famílias apresentaram fotos, vídeos de interação e atividades com as crianças, 

desenhos, entre outros, sendo um momento muito rico para as mesmas, sendo que ao final das 

atividades a equipe AMA Litoral promoveu um café com as mesmas.  

Salienta-se que cada dia, havia oficina com as famílias, sendo diferentes atendidos, no 

intuito de contemplar todos os 54 atendidos da instituição, envolvendo as famílias de cada atendido 

como forma de aproximação com a equipe psicossocial.  

 

Assunto Data Horário 

Sacola de Férias ( atendidos e família) 02/03/2020 9 horas 

Sacola de Férias ( atendidos e família) 02/03/2020 14 horas 

Sacola de Férias ( atendidos e família) 03/03/2020 09 horas 

Sacola de Férias ( atendidos e família) 03/03/2020 14 horas 

Sacola de Férias ( atendidos e família) 05/03/2020 9 horas 

Sacola de Férias ( atendidos e família) 05/03/2020 14 horas 

Sacola de Férias ( atendidos e família) 06/03/2020 09 horas 

Sacola de Férias ( atendidos e família) 06/03/2020 14 horas 

Total de Oficinas: 08 
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Equipe Psicossocial 
 AMA Litoral BC  

Março 2020 
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

FELIPE FÉLIX 

 Bom dia! Quem está escrevendo é a Maristela Kolaga, Educadora de Artes responsável 

por seu filho na instituição. Neste momento de quarentena e isolamento social, faz-se 

necessário seguirmos juntos, apesar de estarmos longe, com os mesmos objetivos. Assim 

sendo, enviarei sugestões de diversas atividades para serem realizadas no decorrer da rotina 

de seu filho, objetivando desenvolvimento de suas habilidades juntamente com o auxílio da 

família. 

 Durante a execução das atividades sugeridas, deverá ser feita a troca de 

conhecimentos de ambas as partes, para que ocorra a estimulação de habilidades sociais. 

 Quanto à autonomia e independência, poderá auxiliar nas tarefas domésticas como 

ajudar a arrumar o quarto, os brinquedos, organizar a mesa para as refeições, ajudar no 

preparo de uma receita, bem como guardar os utensílios de cozinha. 

 Desta forma a instituição coloca-se à disposição para auxílios e maiores 

esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

Equipe AMA LITORAL. 

SEGUNDA-FEIRA - Roda de conversa de como será a rotina da semana. Explicar como serão as 

atividades, o motivo, a importância, debater. 

Objetivos: Desenvolver a comunicação, aumentar os vínculos familiares. 

TERÇA-FEIRA – Hora da história  ler um livro com seu filho, conversar sobre qual foi o assunto. 

Propor uma dramatização utilizando adereços que tiver em casa para compor algum 

personagem da história. Outra sugestão é criar um fantoche do personagem que mais chamou 

atenção (pode ser de meia, papelão ou outro material de sucata, com recorte, pintura). 

Recontar a história do seu jeito mudando o final, ou então, incluindo novos personagens... Os 

pais vão orientando durante todo o processo. 

Objetivo: Explorar diversas formas de abordar uma literatura infantil.    Criar fantoches com 

livre expressão artística dos envolvidos. 

QUARTA-FEIRA: Música e dança Atividade de apreciação musical. Colocar músicas infantis ou 

que os pais achem adequadas, de preferência com vasta quantidade de instrumentos, como é 

o caso de músicas clássicas (executadas por orquestras).  Neste caso sem vídeo, apenas o 

estímulo sonoro. Cada um pode escolher uma música e colocar para todos escutarem. Colocar 

vídeos do You Tube para cantar juntos. Cada um espera sua vez. 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 

 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 

Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
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 DANÇA Atividades corporais musicais (movimentos livres ou dirigidos pelos pais). De 

preferência num espaço amplo, com roupas leves e sem calçados. 

Objetivos: Desenvolver momentos em família com música e dança 

                   Diminuir a ansiedade e hiperatividade. 

QUINTA-FEIRA – RECEITA ESPECIAL Criar uma receita simples, na qual seu filho possa auxiliar 

na sua elaboração e confecção. Exemplo: fazer um sanduiche para o lanche, uma vitamina, um 

bolo simples de caneca. Fazê-lo participar de todos os passos, e depois degustar em família, 

comentando como foi todo o processo  e o resultado final. 

Objetivos: Estimular a atenção, concentração, bem como a interação com os familiares.                    

SEXTA-FEIRA – CINEMA EM CASA  Escolher um filme que esteja passando o na TV ou You Tube 

para assistirem juntos, Após peçam para ele contar um pouco sobre o filme que assistiu (qual 

parte mais gostou? Por que?) podem fazer um teatro juntos, desenhar, criar juntos um final 

diferente para o filme. 

Objetivo: Trabalhar a imaginação e a criatividade. Ampliar a narrativa oral. Estimular memória 

de curto prazo. 

Em anexo seque tabela de avaliação das atividades ofertadas. 

A família conseguiu realizar as atividades: 

(   ) SIM. Como Foi? 

 

 

 

 

 

 

 

(   ) SIM, mas encontramos dificuldades. Quais? 
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(   ) NÃO. Por quê? 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Balneário Camboriú, 24 de Março de 2020. 
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

JEAN CARVALHO DE CAMARGO 

 Bom dia! Quem está escrevendo é a Maristela Kolaga, Educadora de Artes responsável 

por seu filho na instituição. Neste momento de quarentena e isolamento social, faz-se 

necessário seguirmos juntos, apesar de estarmos longe, com os mesmos objetivos. Assim 

sendo, enviarei sugestões de diversas atividades para serem realizadas no decorrer da rotina 

de seu filho, objetivando desenvolvimento de suas habilidades juntamente com o auxílio da 

família. 

 Durante a execução das atividades sugeridas, deverá ser feita a troca de 

conhecimentos de ambas as partes, para que ocorra a estimulação de habilidades sociais. 

 Quanto à autonomia e independência, poderá auxiliar nas tarefas domésticas como 

ajudar a arrumar o quarto, os brinquedos, organizar a mesa para as refeições, ajudar no 

preparo de uma receita, bem como guardar os utensílios de cozinha. 

 Desta forma a instituição coloca-se à disposição para auxílios e maiores 

esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

Equipe AMA LITORAL. 

SEGUNDA-FEIRA - Roda de conversa de como será a rotina da semana. Explicar como serão às 

atividades, o motivo, a importância, debater. 

Objetivos: Desenvolver a comunicação, aumentar os vínculos familiares. 

TERÇA-FEIRA – Hora da história  ler um livro com seu filho, conversar sobre qual foi o assunto. 

Propor uma dramatização utilizando adereços que tiver em casa para compor algum 

personagem da história. Outra sugestão é criar um fantoche do personagem que mais chamou 

atenção (pode ser de meia, papelão ou outro material de sucata, com recorte, pintura). 

Recontar a história do seu jeito mudando o final, ou então, incluindo novos personagens... Os 

pais vão orientando durante todo o processo. 

Objetivo: Explorar diversas formas de abordar uma literatura infantil.    Criar fantoches com 

livre expressão artística dos envolvidos. 

QUARTA-FEIRA: Música e dança Atividade de apreciação musical. Colocar músicas infantis ou 

que os pais achem adequados, de preferência com vasta quantidade de instrumentos, como é 

o caso de músicas clássicas (executadas por orquestras).  Neste caso sem vídeo, apenas o 

estímulo sonoro. Cada um pode escolher uma música e colocar para todos escutarem. Colocar 

vídeos do You Tube para cantar juntos. Cada um espera sua vez. 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 

 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 

Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
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 DANÇA Atividades corporais musicais (movimentos livres ou dirigidos pelos pais). De 

preferência num espaço amplo, com roupas leves e sem calçados. 

Objetivos: Desenvolver momentos em família com música e dança 

                   Diminuir a ansiedade e hiperatividade. 

QUINTA-FEIRA – RECEITA ESPECIAL Criar uma receita simples, na qual seu filho possa auxiliar 

na sua elaboração e confecção. Exemplo: fazer um sanduiche para o lanche, uma vitamina, um 

bolo simples de caneca. Fazê-lo participar de todos os passos, e depois degustar em família, 

comentando como foi todo o processo  e o resultado final. 

Objetivos: Estimular a atenção, concentração, bem como a interação com os familiares.                    

SEXTA-FEIRA – CINEMA EM CASA  Escolher um filme que esteja passando o na TV ou You Tube 

para assistirem juntos, Após peçam para ele contar um pouco sobre o filme que assistiu (qual 

parte mais gostou? Por que?) podem fazer um teatro juntos, desenhar, criar juntos um final 

diferente para o filme. 

Objetivo: Trabalhar a imaginação e a criatividade. Ampliar a narrativa oral. Estimular memória 

de curto prazo. 

Em anexo seque tabela de avaliação das atividades ofertadas. 

A família conseguiu realizar as atividades: 

(   ) SIM. Como Foi? 

 

 

 

 

 

 

 

(   ) SIM, mas encontramos dificuldades. Quais? 
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(   ) NÃO. Por quê? 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Balneário Camboriú, 24 de Março de 2020. 
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

MATHIAS BECKER NIECHEL 

 Bom dia! Quem está escrevendo é a Maristela Kolaga, Educadora de Artes responsável 

por seu filho na instituição. Neste momento de quarentena e isolamento social, faz-se 

necessário seguirmos juntos, apesar de estarmos longe, com os mesmos objetivos. Assim 

sendo, enviarei sugestões de diversas atividades para serem realizadas no decorrer da rotina 

de seu filho, objetivando desenvolvimento de suas habilidades juntamente com o auxílio da 

família. 

 Durante a execução das atividades sugeridas, deverá ser feita a troca de 

conhecimentos de ambas as partes, para que ocorra a estimulação de habilidades sociais. 

 Quanto à autonomia e independência, poderá auxiliar nas tarefas domésticas como 

ajudar a arrumar o quarto, os brinquedos, organizar a mesa para as refeições, ajudar no 

preparo de uma receita, bem como guardar os utensílios de cozinha. 

 Desta forma a instituição coloca-se à disposição para auxílios e maiores 

esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

Equipe AMA LITORAL. 

SEGUNDA-FEIRA - Roda de conversa de como será a rotina da semana. Explicar como serão as 

atividades, o motivo, à importância, debater. 

Objetivos: Desenvolver a comunicação, aumentar os vínculos familiares. 

TERÇA-FEIRA – Hora da história  ler um livro com seu filho, conversar sobre qual foi o assunto. 

Propor uma dramatização utilizando adereços que tiver em casa para compor algum 

personagem da história. Outra sugestão é criar um fantoche do personagem que mais chamou 

atenção (pode ser de meia, papelão ou outro material de sucata, com recorte, pintura). 

Recontar a história do seu jeito mudando o final, ou então, incluindo novos personagens... Os 

pais vão orientando durante todo o processo. 

Objetivo: Explorar diversas formas de abordar uma literatura infantil.    Criar fantoches com 

livre expressão artística dos envolvidos. 

QUARTA-FEIRA: Música e dança Atividade de apreciação musical. Colocar músicas infantis ou 

que os pais achem adequados, de preferência com vasta quantidade de instrumentos, como é 

o caso de músicas clássicas (executadas por orquestras).  Neste caso sem vídeo, apenas o 

estímulo sonoro. Cada um pode escolher uma música e colocar para todos escutarem. Colocar 

vídeos do You Tube para cantar juntos. Cada um espera sua vez. 
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 DANÇA Atividades corporais musicais (movimentos livres ou dirigidos pelos pais). De 

preferência num espaço amplo, com roupas leves e sem calçados. 

Objetivos: Desenvolver momentos em família com música e dança 

                   Diminuir a ansiedade e hiperatividade. 

QUINTA-FEIRA – RECEITA ESPECIAL Criar uma receita simples, na qual seu filho possa auxiliar 

na sua elaboração e confecção. Exemplo: fazer um sanduiche para o lanche, uma vitamina, um 

bolo simples de caneca. Fazê-lo participar de todos os passos, e depois degustar em família, 

comentando como foi todo o processo  e o resultado final. 

Objetivos: Estimular a atenção, concentração, bem como a interação com os familiares.                    

SEXTA-FEIRA – CINEMA EM CASA  Escolher um filme que esteja passando o na TV ou You Tube 

para assistirem juntos, Após peçam para ele contar um pouco sobre o filme que assistiu (qual 

parte mais gostou? Por que?) podem fazer um teatro juntos, desenhar, criar juntos um final 

diferente para o filme. 

Objetivo: Trabalhar a imaginação e a criatividade. Ampliar a narrativa oral. Estimular memória 

de curto prazo. 

Em anexo seque tabela de avaliação das atividades ofertadas. 

A família conseguiu realizar as atividades: 

(   ) SIM. Como Foi? 

 

 

 

 

 

 

 

(   ) SIM, mas encontramos dificuldades. Quais? 
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(   ) NÃO. Por quê? 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Balneário Camboriú, 24 de Março de 2020. 
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  AMA LITORAL SC – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA 

Rua São Paulo, 470 – Bairro dos Estados 

Unidade de Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264-0244 

 

ATIVIDADES PARA SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE QUARENTENA (23/03/2020) 
 
 

USUÁRIA: AMORA CECÍLIA VEIT DA SILVA 
PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA USUÁRIA NA INSTITUIÇÃO: TANISE GOMES – TERAPEUTA OCUPACIONAL            

 
 

ATIVIDADE 
 

DESCRIÇÃO 
 

DATA DA 
EXECUÇÃO 

 
FOI POSSÍVEL 
REALIZAR A 
ATIVIDADE? 

 

 
DESCREVA BREVEMENTE COMO FOI O 

DESENVOLVIMENTO 

 
 
 

ANTECIPAÇÃO 
 

 
Antes de desenvolver uma atividade, 
principalmente se não for de sua rotina, 
realizar a antecipação da mesma. Avisando 
anteriormente o que será realizado, assim 
Amora irá compreender e se organizará com 
maior facilidade. 
 

 
Seg Ter Qua Qui Sex 

 
_____/_____/______ 

 
(  ) Sim 

 
(  ) Não 

 

 
ESTIMULAÇÃO A 

INTERAÇÃO 

 
Brinque junto com Amora, dê preferência 
pelas brincadeiras que ela possui maior 
aceitação. Mesmo que num primeiro momento 
Amora não aceite a interação, pegue o 
brinquedo, permaneça próximo à ela e comece 
a brincar sozinho, assim Amora irá começar a 
se aproximar. 
 

 
 

Seg Ter Qua Qui Sex 
 

_____/_____/______ 
 

 
 

(  ) Sim 
 

(  ) Não 

 

 
 
 

ESTIMULAÇÃO DA 
FALA 

 
Reforçar positivamente as tentativas de 
Amora, sempre estimulando a fala como 
principal meio de comunicação. 
 

 
 
 

Seg Ter Qua Qui Sex 
 

 
 

(  ) Sim 
 

(  ) Não 
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_____/_____/______ 
 

 
 
 
 

DANÇA 

 
Colocar música infantis e dançar ao som da 
mesma, podendo chamar toda a família para 
entrar na dança. Atividades corporais musicais, 
além de serem prazerosas e, quando 
compartilhadas com a família, proporcionam 
momentos de interação e alegria, além de 
trazer exploração e desenvolvimento da 
consciência e coordenação corporal 
 

 
 
 

Seg Ter Qua Qui Sex 
 

_____/_____/______ 

 
 
 

(  ) Sim 
 

(  ) Não 

 

 
 
 
 

DIFERENTES 
TEXTURAS 

 

 
Explore junto com Amora diferentes texturas 
como liso, àspero, macio, ondulado, duro, 
mole...entre outros. 
Ex.: Pegar uma pedra e dizer: “essa pedra é 
dura” e fazê-la tocar para sentir. 

 
 
 

Seg Ter Qua Qui Sex 
 

_____/_____/______ 

 
 
 
 

(  ) Sim 
 

(  ) Não 

 

 
 

GUARDAR 
BRINQUEDOS 

 
Estabeleça junto à Amora uma rotina de 
organização com seus brinquedos, tendo por 
regra que os mesmos sejam guardados ao 
término de cada brincadeira. Assim será 
possível trabalhar a responsabilidade com seus 
pertences. 
 

 
 

Seg Ter Qua Qui Sex 
 

_____/_____/______ 

 
(  ) Sim 

 
(  ) Não 

 

 
 
 
 

PREPARAR 
PEQUENAS 
REFEIÇÕES 

 
Inclua Amora no preparo das refeições, assim 
estaremos incentivando a ter maior propensão 
de querer provar os alimentos. Envolva-a em 
todo o processo desde a escolha da receita, a 
separação dos ingredientes até o preparo do 
alimento. 
OBSERVAÇÃO: é importante incentivar que 
Amora faça as refeições nos horários corretos e 
sentada à mesa, também é importante deixa-la 
manipular os alimentos mesmo que numa 
primeira tentativa ela não coma. É interessante 
que a família realize as refeições em conjunto a 

 
 
 
 

Seg Ter Qua Qui Sex 
 

_____/_____/______ 

 
 

(  ) Sim 
 

(  ) Não 
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fim de criar o hábito em Amora, pois assim ela 
estará visualizando, vivenciando e passará a 
imitar os familiares. 
 

 
ESTÍMULO DE 

ATENÇÃO, 
CONCENTRAÇÃO E 

INTERAÇÃO 
 

 
Realizar atividades de quebra cabeça, casinha, 
jogo da memória, pintura com guache, encaixe, 
bonecas, comidinha... entre outras com a ajuda 
a família 

 
 
Seg Ter Qua Qui Sex 

 
_____/_____/______ 

 
 

(  ) Sim 
 

(  ) Não 

Dia 31/03 enviado vídeos de Amora jogando 
bola. 
Dia 04/04 enviado vídeo e fotos de Amora 
brincando de boneca  
 

   
 
 

 
 
 

MAIOR AUTONOMIA 

 
Permitir que Amora realize tarefas sozinha (se 
necessário, supervisione) como: 
- Vestir/Despir a própria roupa 
- Alimentar-se sozinha 
- Escovar os dentes e tomar banho (com 
auxílio) 
- Ajudar a pegar e guardar alguns objetos de 
casa 
 

 
 
 
 
 

Seg Ter Qua Qui Sex 
 

_____/_____/______ 

 
 

(  ) Sim 
 

(  ) Não 

 

 
OBSERVAÇÕES: ainda falta retorno de algumas atividades. 

 
 

 No dia 30/03 foi enviado pela terapeuta um vídeo cobrando o retorno das atividades enviadas para casa. 
 No dia 31/03 recebido retorno da família com algumas fotos e vídeo de Amora jogando bola com os números . 
  No dia 03/04 enviado aúdio com algumas orientações à respeito das atividades. 
 Dia 04/04 recebido vídeo e fotos de Amora com a boneca. 
 Desde então, não recebemos mais retorno da família. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 

Autista 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

Sugestões de atividades para realizar em casa e em família:  

 

 Cozinhar: Cozinhem juntos, isso fortalece a relação familiar e é um momento 

divertido. Peça para ele escolher uma receita, testem novos alimentos, novas 

texturas. Façam de forma diferente. Pode usar alimentos que o Davi diz que 

não gosta e preparar de outra forma (por exemplo, bolo de beterraba/cenoura, 

etc.) A apresentação do prato também pode ser colorida e divertida. 

 Conversar: Conversem sobre assuntos variados, mostre interesse sobre o que 

ele gosta, explorem o assunto, isso permite criatividade e que ele se sinta 

valorizado. Conversem sobre a escola, sobre seus interesses, se tem amigos, 

se tem meninas bonitas e legais na turma, etc. 

 Leitura: Incentivar a leitura de livros, sempre buscando o que realmente é do 

seu interesse. Conversem sobre o que ele leu, inventem histórias e façam 

teatro com roupas divertidas e objetos que tem em casa. Todas essas 

atividades parecem simples e muitas vezes “bobas” para os adultos, mas as 

crianças adoram e tem um grande efeito no seu desenvolvimento cognitivo e 

de criatividade. Crianças que brincam e criam com seus pais (mãe ou pai) são 

mais saudáveis, mais desinibidas, falam mais e se tornam adultos mais felizes 

e saudáveis. 

 

 

 

 

 

Paciente: Davi Alexandre Almeida 

Data de nascimento: 03/01/2009 
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Autista 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

Sugestões de atividades para realizar em casa e em família:  

 

 Conversando e comparando: Tirem um tempo nessa quarentena para 

conversar sobre como era a infância no tempo em que você era criança. Como 

eram as brincadeiras? Como era na escola? Como eram as amizades? E 

depois peça para o Davi falar como ele vê a infância dele hoje. Comparem, mas 

não de forma a dizer que antigamente era melhor porque não tinha tecnologias 

ou por outros motivos. Não diga o que era melhor ou pior, apenas conversem 

que as coisas são DIFERENTES. E tentem resgatar alguma brincadeira da 

infância do passado para fazer juntos. 

 Jogo STOP!: Pergunte se Davi já conhece esse jogo, caso ele já conheça, 

peça para te explicar para que possam jogar juntos. Inventem categorias para 

a brincadeira (por exemplo: Nome, Cidade/país/estado, Animal, Cor, Objeto, 

Comida, etc.) Nesse jogo cada um escolhe na sua vez uma letra da rodada, e 

a letra sorteada é aquela que vai começar todas as categorias (por exemplo: a 

letra sorteada e escolhida foi letra C, então todas as categorias terão que 

começar com a letra C, quem terminar primeiro fala STOP!) quem dizer mais 

pontos ganha. Aí vocês decidem quantos pontos irá valer. 

 

 

 

 

 

 

Paciente: Davi Alexandre Almeida 

Data de nascimento: 03/01/2009 
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Pacientes: Diogo Couvados Casa 
 
Responsável: Psicóloga Rafaela Costa 
                          
 
 

1ª Atividade 
Sugestão: Realizar Segunda-Feira 

Objetivo: 

 Realizar brincadeiras lúdicas desenvolvendo o jogo simbólico; 

 Ampliar o interesse, foco e atenção; 

 Estimular atenção compartilhada e interação; 

 Aprimorar a Criatividade e imaginação; 

 Proporcionar momentos fora de eletrônicos; 

 

Atividade/Brincadeira: 

 Proporcionar brincadeira com carrinhos e bonecos, criando com ele e os brinquedos 
histórias sobre sua rotina (ir à escola, ir a AMA, brincar no parquinho, etc.), sendo esse 
momento realizado junto com a mãe, estimulando a imaginação. 

 Construção com legos de locais conhecidos por ele, como: casa, mercado, shopping, 
parque, sendo realizado com a ajuda e orientação da mãe. 

 Brincar junto com ele utilizando jogos de tabuleiro, jogos da memória, dominó; 

Obs.: 

 Em todo o momento de brincadeira manter conversa com Diogo sobre o que estão 
realizando, estimulando que ele associe a sua realidade com o brincar. 

 Fazer um combinado antes de pegar os brinquedos, sobre ajudar a guarda-los logo após a 
brincadeira. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conte como foi o resultado: 
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2ª Atividade 
 

Sugestão: Realizar Terça-feira 

Objetivo: 

 Estimular a comunicação verbal e narrativa; 

 Incentivar intenção comunicativa; 

 Incentivar interação e atenção compartilhada; 

 

Atividade/Brincadeira: 

 Ler com ele histórias de livros que tenham histórias curtas; 

 Assistir junto com ele Filmes e desenhos infantis; 

 Logo em seguida que terminado a leitura da história ou de assistir o filme/desenho, 
incentivar que Diogo relembre o nome dos personagens principais.  

 Conversar com ele sobre os acontecimentos do filme ou do livro, estimulando que ele fale 
locais e situações e relembre o contexto do que foi visto. 

Obs.: 

 Deixar com que ele escolha os livros e filmes; 

 Chamar atenção dele, mantendo-o no foco da atividade. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conte como foi o resultado: 
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3ª Atividade 

Sugestão: Realizar Quarta-feira 

Objetivo: 

 Aprimorar a exploração da consciência e coordenação corporal.  

 Aprimorar motricidade fina e grossa 

 Desenvolvimento cognitivo; 

 Atividade física; 

 

Atividade/Brincadeira: 

 Ouvir música que sejam calmas e proporcionem momentos de tranquilidade quando estiver 
muito ansioso ou antes do momento de dormir; 

 Escolher 3 músicas do interesse de Diogo e convida-lo a dançar e brincar junto com a 
mãe, fazendo coreografias, movimentando-se; 

 Realizar alguns exercícios de alongamento, proporcionando atividade física para Diogo, 
colocar música de fundo, prendendo sua atenção a execução das atividades. 

Obs.: 

 Realizar essas atividades mediando diretamente e o estimulando a criar novas 
coreografias, imitar as que passam em vídeos e demonstrar pra ele seu interesse nesse 
momento, estando totalmente disposta a realizar a junto com ele a atividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conte como foi o resultado: 
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4ª Atividade 

Sugestão: Realizar quinta-feira 

Objetivo:  

 Proporcionar o manuseio dos alimentos; 

 Estimular higiene e cuidados; 

 Trabalhar interação e atenção compartilhada; 

 Trabalhar o autocontrole no momento de alimentação. 

Atividade/Brincadeira: 

 Realizar a execução de lanches na cozinha, podendo ser o preparo de uma receita simples 
de bolo, pipoca ou preparo de sanduíches, suco, etc.; 

 Permitir que ele faça o manuseio dos alimentos e ajude a realizar para comer depois; 

 Lembra-lo que é necessário ficar pronto para depois comer, não permitindo que coma 
durante a execução; 

 Lavar, secar e guardar a louça junto com ele;  

 Dar funções de ajudante a ele em momentos na cozinha, como pegar algum alimento, 
colocar a mesa; jogar coisas no lixo, guardar objetos. 

Obs.: 

 Quando for o momento de comer o que foi realizado por ele, ou que ele ajudou a 
fazer/limpar, lembra-lo do processo de execução, parabenizar, elogiar, incentivando que 
busque por mais momentos assim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conte como foi o resultado: 
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5ª Atividade 

Sugestão: Realizar Sexta-feira 

Objetivo:  

 Estimular criatividade, diversão e imaginação; 

 Proporcionar momento de interação; 

 Estimular funções cognitivas (memória, percepção, linguagem); 

 

Atividade/Brincadeira: 

 Em papéis, cartolinas, caixas, papelão, pedaço de madeira, panos velhos, estimular que 
pinte, cole, desenhe, recorte. 

 Utilizar Lápis de cor, canetas, recortes, tintas, pincéis e cola. 

 Realizar a atividade junto com ele, permitindo que explore os materiais. Oriente e direcione 
a atenção dele para que execute a atividade, que mantenha seu foco no que está 
realizando. 

Obs.: 

 Incentivar que ele realize a atividade, e oferecer reforços positivos quando executadas, 
elogiar, e permitir que pegue ou faça algo que gosta quando concluir o solicitado. 

 Impor regras antes de iniciar a atividade, estipular um tempo de no mínimo 1 hora 
realizando essa brincadeira, para trabalhar a permanência dele nas atividades, tendo foco 
e atenção 

  

 

 

 

 

 

 

 

Conte como foi o resultado: 
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Sugestões de atividades/brincadeiras para realizar em casa e em família: 

 

 Lego ou jogos semelhantes: montar e criar com jogos de peças como 

o lego, tentando recriar algum desenho e depois permitir que Edie crie 

com sua própria imaginação; 

 Filmes: assistam filmes em família, permitam que Edie escolha filmes 

que gosta e também sugiram novas opções e depois discutam sobre a 

mensagem do filme e sobre o que ele entendeu, pedindo se gostou ou 

não gostou; 

 Leitura: contar uma pequena história ou pedir para o Edie ler um 

livro e ao final deste, relatar o que leu. Esta atividade o ajudará a 

desenvolver diálogos mais complexos, narrativa e memória de 

curto prazo.   

 Imaginação: Sugerimos que Edie possa desenvolver atividades 

criativas, realizar coisas que nunca fez antes, se experimentar. Criar 

coisas com objetos que vocês não usem mais (também vale as sucatas 

como rolo de papel higiênico). E sempre busquem conversar com ele, 

sobre qualquer assunto. Escutem músicas, incentivem ele a criar novos 

gostos e hábitos. 

 Cozinhar: Busquem várias receitas que sejam mais fáceis e cozinhem 

em família. Incentivando Edie a conhecer os ingredientes, a contar tudo 

que precisa, ir provando e no final ver se ficou bom ou não. Se ficar bom, 

podem repetir a receita. Podem também fazer receitas e montar no prato 

de forma colorida e divertida. 

 Algumas atividades podem parecer “bobas” ou muito simples 

para os adultos, mas tem grande efeito nas crianças. Crianças 

que brincam mais, usam sua criatividade e interagem com seus pais de 

 

 

Paciente: Edie Lourenço Carvalho 

Data de nascimento: 20/02/2009 
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forma bastante divertida se tornam adultos mais saudáveis, desinibidos 

e mais felizes. Não tenha medo de parecer “bobo”. Seu filho vai adorar e 

você estará contribuindo para seu futuro. No fim, você vai acabar 

realmente se divertindo junto também. Seja criança também nas 

brincadeiras! 
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Pacientes: Felipe Gabriel da Silva 
                  Erik Nathan da Silva 
                  Samuel da Silva 
 
Responsáveis: Psicóloga Rafaela Costa 
                         Fonoaudióloga Monique Hess 
 
 

1ª Atividade  
 

Sugestão: Realizar Segunda-feira 

Objetivo: 

 Realizar mais brincadeiras com os irmãos para que Felipe, Samuel e Erik aprendam a 
compartilhar os brinquedos e momentos, junto com os outros irmãos.  

 Propor brincadeiras que sejam fora do uso de eletrônicos. 

 

Atividade/Brincadeira: 

 Carrinhos e bonecos, estimulando que compartilhem do mesmo momento 

 Criar junto com eles uma história no momento da brincadeira, por exemplo a rotina deles 
de ir para a escola, ir ao mercado, ir para a AMA, etc. 

Obs.: 

 Lembrar que deve ser em grupo e não apenas para um deles, pois eles precisam aprender 
a esperar o tempo do outro e compartilhar as brincadeiras.  

 Realizar combinados diante situações que deseja que Felipe, Samuel e Erik realizem, e 
quando forem realizadas essas atividades/comandos e/ou quando possuir comportamento 
adequado oferecer reforços positivos com elogios ou com alguma coisa de seu interesse. 
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2ª Atividade  

Sugestão: Realizar Terça-feira 

Objetivo: 

 Estimular a comunicação verbal e narrativa; 

 Estimular a atenção compartilhada entre os irmãos; 

 Trabalhar a memória e percepção; 

 

Atividade/Brincadeira: 

 Leitura de livros com pequenas histórias; 

 Assistir em família Filmes/desenhos infantis; 

 Momento pai e mãe: contos antes de dormir;    

 Após as histórias que podem ser lidas ou assistidas, solicitar para as crianças o que 
entenderam das histórias/filmes 

 Perguntar o nome dos personagens e fatos que aconteceram, abrindo espaço que eles 
contem a história a partir daquilo que entenderam. 

 

Obs.: 

 Nesses momentos permitir que um de cada vez escolha o filme, desenho ou leitura, 
para que eles aprendam a respeitar as escolhas e a vez dos outros irmãos. 
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3ª Atividade  

Sugestão: Realizar Quarta-feira 

Objetivo:  

 Estimular o compartilhamento das brincadeiras; 

 Proporcionar momentos de socialização entre os irmãos; 

 Percepção da necessidade de busca pelo outro; 

 Realizar Atividade física; 

 Aprimorar coordenação motora; 

 

Atividade/Brincadeira: 

 Esconde-esconde no quintal de casa. Pode ser a brincadeira convencional, onde eles se 
escondem e um conta, ou um pode esconder um objeto e os outros procuram. Realizar a 
atividade junto com as crianças, incentivando a procura e que eles se escondam. 

 Pega-pega no quintal de casa, podendo ser a brincadeira convencional ou um pega-pega 
em dupla com a família toda, onde dividem-se em duplas e as duplas correm juntas para 
pegar os outros. 

 Desenhar amarelinha no chão com giz, estimulando que eles brinquem e aguardem 
enquanto os irmãos brincam também. 

Obs.: 

 Estimular que nessas brincadeiras um busque o outro para brincar, que percebam a 
necessidade de interagir com os irmãos para poderem realizar as brincadeiras. 
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4ª Atividade  

Sugestão: Realizar quinta-feira 

Objetivo: 

 Aprimorar o desenvolvimento da exploração da consciência e coordenação corporal.  

 Proporcionar interação e momentos de alegria entre a família; 

 Desenvolvimento cognitivo; 

 

Atividade/Brincadeira: 

 Ouvir música que sejam calmas e proporcionem momentos de tranquilidade, que essas 
músicas sejam sem vídeos; 

 Ouvir músicas calmas antes de dormir, diminuindo a ansiedade das crianças nesse 
momento. 

 Colocar músicas de interesse deles, permitindo que cada uma escolha uma (Sem vídeo), 
estimulando que dancem e divirtam-se. 

Obs.: 

 É importante proporcionar esses momentos de música sem os vídeos para que sejam 
proporcionados outros estímulos as crianças, independente do visual. Ampliando dessa 
forma a criatividade, estimulo cognitivo, concentração, atenção. 
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5ª Atividade  

Sugestão: Realizar sexta-feira 

Objetivo:  

 Ampliar alimentação, proporcionando o manuseio dos alimentos; 

 Estimular higiene e cuidados; 

 Trabalhar interação e atenção compartilhada; 

Atividade/Brincadeira: 

 Realizarem juntos a execução de lanches na cozinha, uma receita de bolo, preparo de 
sanduíches, sendo algo simples que os 3 possam ajudar em alguma parte, podendo 
manusear os alimentos e comer depois. 

 Dar uma função para cada um no momento de limpeza: Lavar, secar e guardar a louça;  

Obs.: 

Quando for o momento de comer o que foi realiza por eles, lembra-los da execução, dar parabéns 
a eles pelo que foi feito, elogiar, e convidar eles para estarem fazendo essa atividade outras 
vezes. 
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Pacientes: José Eduardo de Oliveira da Costa 
 
Responsável: Psicóloga Rafaela Costa 
                          
 
 

1ª Atividade 
 

Sugestão: Realizar Segunda-Feira 

Objetivo: 

 Estimular atenção compartilhada e interação; 

 Aprimorar a Criatividade; 

 Manter José Eduardo longe de eletrônicos, desenvolvendo um interesse maior por outras 
atividades; 

 Estimular compreensão cognitiva. 

 

Atividade/Brincadeira: 

 Proporcionar brincadeira com carrinhos e bonecos, criando com ele e os brinquedos 
histórias sobre sua rotina (ir à escola, ir a AMA, fazer compras, etc.). 

 Construção com legos de lugares que ele gosta de ir; 

 Jogos de tabuleiro, UNO, Jogo da memória e dominó, juntamente com os familiares, se 
possível com pai e mãe, criar momentos que ele compartilhe as brincadeiras com mais de 
uma pessoa. 

Obs.: 

 Antes de realizar a brincadeira, o convidar e fazer combinados de que após o término 
vocês deverão guardar juntos os brinquedos e jogos, explicando a importância de se 
ajudarem nesse momento de arrumação dos objetos que utilizou. 
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2ª Atividade 

 
Sugestão: Realizar Terça-feira 

Objetivo: 

 Estimular a comunicação verbal e narrativa; 

 Estimular a atenção compartilhada; 
 Trabalhar a memória e percepção e criatividade; 

 

Atividade/Brincadeira: 

 Leitura de livros junto com ele, mostrando as figuras; 

 Assistir em família Filmes/desenhos infantis;    

 Após as histórias que podem ser lidas ou assistidas, solicitar para José Eduardo o que 
entendeu das histórias/filmes; 

 Perguntar o nome dos personagens e fatos que aconteceram, abrindo espaço que ele 
conte a história a partir daquilo que entenderam (Conte a ele a história da forma que você 
entendeu também, demonstrando pra ele como é para ser feita a explicação) 

 Desenhar junto com ele um personagem que gostou; 

Obs.: 

 Deixar com que ele escolha os livros e filmes, caso escolha sempre os mesmos, 
proporcionar novas histórias, ampliando o interesse dele; 

 Demonstrar interesse pela atividade, estimulando-o a realiza-la também; 

 Sugestão: Ler historinhas curtas para ele antes de dormir; 
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3ª Atividade 

Sugestão: Realizar Quarta-feira 

Objetivo:  

 Estimular criatividade e diversão; 

 Proporcionar momento de interação entre e os pais; 
 Estimular funções cognitivas (memória, percepção, linguagem) 

 Trabalhar a psicomotricidade; 

 

Atividade/Brincadeira: 

 Em papéis, cartolinas, caixas, papelão (abusar da criatividade), estimular que pinte, cole, 
desenhe, recorte. 

 Utilizar Lápis de cor, canetas, recortes, tintas, pincéis e colas. 

 Realizar a atividade inicialmente junto com ele, mas permitir que explore da forma que 
quiser, somente orientando e direcionando sua atenção para que execute a atividade. 

Obs.: 

 Usar roupas velhas, permitindo que ele se suje, não corrigir ele ou solicitar que tome 
cuidado com a roupa nos momentos que sujar, ao contrário mostre que está tudo caso 
aconteça isso nesse momento, e se possível entre nessa junto com ele!!! 

 Se tiver tinta em casa, faça a mistura de duas cores mostrando a ele novas possibilidades, 
desafie ele a criar!! 
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4ª Atividade  

Sugestão: Realizar Quinta-feira 

Objetivo: 

 Aprimorar a exploração da consciência e coordenação corporal.  

 Aprimorar motricidade fina e grossa 

 Desenvolvimento cognitivo; 

 Realização de atividade física; 

 

Atividade/Brincadeira: 

 Ouvir música que sejam calmas e proporcionem momentos de tranquilidade quando estiver 
muito agitado, ansioso ou antes de dormir; 

 Colocar músicas de interesse da família (principalmente de interesse de José Eduardo), 
incentivando que ele dance e brinque junto com os pais, criem coreografias, imitem cenas 
de filmes/desenhos; 

 Realizar brincadeira com instrumentos, podendo ser improvisado da forma que quiser 
(Caixas, copos, colheres, etc.). Fazer sons com os objetos, improvisar músicas, cantar 
alguma música que ele goste estimulando que simule o ritmo. 

Obs.: 

 Interessante filmar o momento de dança e brincadeira com os instrumentos, para mostrar 
pra ele logo após, estimulando a percepção de si e incentivando a executar mais vezes 
essa atividade. 

 Que seja proporcionado nesse momento também movimentos corporais, no intuito de 
realizar atividade física, estimulando que a criança se mova e se alongue. 
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5ª Atividade  

Sugestão: Realizar Sexta-feira 

Objetivo:  

 Ampliar alimentação, proporcionar o manuseio dos alimentos; 

 Estimular higiene e cuidados e o interesse por ajudar; 

 Trabalhar interação e atenção compartilhada; 

Atividade/Brincadeira: 

 Realizar a execução de lanches na cozinha, uma receita de bolo, preparo de sanduíches. 
Essa preparação deve ser simples, onde José Eduardo possa manusear os alimentos e 
ajudar a fazer para comer depois. 

 Lavar, secar ou guardar a louça junto com ele;  

 Dar funções de ajudante a ele em momentos na cozinha, como pegar algum alimento, 
colocar a mesa; jogar coisas no lixo, guardar objetos. 

Obs.: 

 Quando for o momento de comer o que foi realiza por ele, ou que ele ajudou a fazer/limpar, 
lembra-lo da execução, parabenizando-o, elogiando, e convida-lo para realizar essas 
funções outras vezes. 

 Mostrar algumas receitas que ele possa fazer, deixando com que ele escolha, assim 
despertando um interesse maior para participar da atividade.  

 
     Conte como foi o resultado: 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 

Autista 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Sugestões de atividades para realizar em casa e em família:  

 

 Jogos de tabuleiro, jogo de lego ou semelhante; 

 Jogo STOP: Só precisa de folhas em branco e lápis ou caneta. Da pra 

brincar de duas a quantas pessoas quiserem. Escolhem-se as categorias 

(nome, animal, cor, objeto, etc.) e a letra da rodada. Quem terminar de 

preencher primeiro vence, dá pra contar por pontos também. Podem 

aproveitar desse momento e definirem juntos como serão as regras e se 

o vencedor ganhará um prêmio ou quem perder terá que pagar uma 

“prenda”. 

 Conversar: Conversar não exige muito, apenas paciência e no mínimo 

duas pessoas. Procure conhecer melhor os gostos, interesses e coisas 

que o Leonardo não gosta. Mostre que você quer ajuda-lo e compreende-

lo melhor, visto que ele muitas vezes apresenta atitudes e palavras 

agressivas. Encontrem uma forma de se comunicar melhor, o que fazer 

quando estiver com raiva, evitar xingamentos. Converse também sobre 

sua infância com ele, fale como era diferente e como é hoje, não diga que 

era melhor ou pior, diga que era diferente. 

 Cozinhar junto com ele: Isso proporciona um momento legal entre mãe 

e filho e prazeroso em relação à comida. 
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Pacientes: Lorenzo Stein 
 
Responsável: Psicóloga Rafaela Costa 
                          
 
 
 

Atividade 1 
Sugestão: Realizar Segunda-Feira 

Objetivo: 

 Realizar brincadeiras lúdicas desenvolvendo o jogo simbólico; 

 Ampliar o interesse e foco de Lorenzo; 

 Estimular atenção compartilhada e interação; 

 Aprimorar a Criatividade; 

 

Atividade/Brincadeira: 

 Proporcionar brincadeira com carrinhos e bonecos, criando com ele e os brinquedos 
histórias sobre sua rotina (ir à escola, ir a AMA, fazer compras, etc.), sendo esse momento 
realizado junto com a família. 

 Construção com legos de locais conhecidos por ele, como: casa, mercado, shopping, 
sendo realizado com a ajuda e orientação dos pais. 

Obs.: 

 Em todo o momento de brincadeira conversar com Lorenzo sobre o que estão realizando, 
estimulando que ele associe a realidade com a brincadeira. 
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Atividade 2 
 

Sugestão: Realizar Terça-feira 

Objetivo: 

 Estimular a comunicação verbal; 

 Incentivar intenção comunicativa; 

 Incentivar interação; 

 Estimular a criatividade e memória; 

 

Atividade/Brincadeira: 

 Ler com ele histórias de livros com histórias curtas; 

 Assistir em família Filmes/desenhos infantis; 

 Após esses momentos, incentivar que Lorenzo fale os nomes dos personagens principais e 
os desenhe.  

 Perguntar sobre fatos que aconteceram no filme ou leitura, estimulando que ele fale locais, 
associe situações e acontecimentos. 

Obs.: 

 Deixar com que ele escolha os livros e filmes, caso escolha sempre os mesmos, 
proporcionar novas histórias. 
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Atividade 3 

Sugestão: Realizar Quarta-feira 

Objetivo:  

 Estimular criatividade e diversão; 

 Proporcionar momento de interação entre a família; 

 Estimular funções cognitivas (memória, percepção, linguagem) 

 

Atividade/Brincadeira: 

 Em papéis, cartolinas, caixas, papelão (abusar da criatividade), estimular que pinte, cole, 
desenhe, recorte. 

 Utilizar Lápis de cor, canetas, recortes, tintas, pincéis e colas. 

 Realizar inicialmente junto com ele, mas permitir que explore da forma que quiser, somente 
orientando e direcionando sua atenção para que execute a atividade. 

Obs.: 

Se tiver tinta em casa, faça a mistura de duas cores mostrando a ele novas possibilidades, 
desafie ele a criar!! 
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Atividade 4 

Sugestão: Realizar Quinta-feira 

Objetivo: 

 Aprimorar a exploração da consciência e coordenação corporal.  

 Aprimorar motricidade fina e grossa 

 Desenvolvimento cognitivo; 

 

Atividade/Brincadeira: 

 Ouvir música que sejam calmas e proporcionem momentos de tranquilidade quando estiver 
muito agitado, ansioso ou antes de dormir; 

 Colocar músicas de interesse de Lorenzo, permitindo estimulando que dance e brinque 
junto com os pais; 

 Realizar brincadeira com instrumentos, podendo ser improvisado da forma que quiser 
(Caixas, copos, colheres, etc.). Fazer sons com os objetos, improvisar músicas, cantar 
alguma música que ele goste estimulando que simule o ritmo. 

Obs.: 

Interessante filmar o momento de dança e brincadeira com os instrumentos, para mostrar pra ele 
logo após, estimulando a percepção de si e incentivando a executar mais vezes essa atividade. 
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Atividade 5 

Sugestão: Realizar Sexta-feira 

Objetivo:  

 Ampliar alimentação, proporcionando o manuseio dos alimentos; 

 Estimular higiene e cuidados; 

 Trabalhar interação e atenção compartilhada; 

Atividade/Brincadeira: 

 Realizar a execução de lanches na cozinha, uma receita de bolo, preparo de sanduíches, 
sendo algo simples que Lorenzo possa manusear os alimentos e ajudar a fazer para comer 
depois. 

 Lavar, secar ou guardar a louça junto com ele;  

 Dar funções de ajudante a ele em momentos na cozinha, como pegar algum alimento, 
colocar a mesa; jogar coisas no lixo, guardar objetos. 

Obs.: 

Quando for o momento de comer o que foi realiza por ele, ou que ele ajudou a fazer/limpar, 
lembra-lo da execução, parabenizando-o, elogiando, e convida-lo para próximas vezes. 

 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conte como foi o resultado: 

134 / 305



 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 

Autista 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sugestões de atividades/brincadeiras para realizar em casa e em família: 

 

 Lego ou jogos semelhantes: jogos semelhantes referem-se a jogos 

com peças de montar e desmontar. Isso permite que se desenvolva a 

criatividade de Victor. Montem cidades, casas e o que a imaginação 

permitir. Depois solicitar que Victor possa contar uma história sobre o que 

montou. 

 Filmes: assistam filmes em família, permitam que Victor escolha filmes 

que gosta. Depois também é interessante que vocês sugiram novas 

opções e depois discutam sobre a mensagem do filme e sobre o que ele 

entendeu, pedindo se gostou ou não gostou. 

 Leitura e teatro: Incentivar que Victor leia livros do seu interesse 

e depois conte o que leu. Podem também ler junto com ele ou para 

ele. Junto com a leitura podem usar o improviso, fazendo teatros 

com roupas divertidas e engraçadas. O teatro aqui é fundamental, 

pois irá fazer com que ele se movimente e use sua imaginação. 

 Imaginação: Sugerimos que Victor Hugo possa desenvolver atividades 

criativas, realizar coisas que nunca fez antes, se experimentar. Criar 

coisas com objetos que vocês não usem mais (também vale as sucatas 

como rolo de papel higiênico). E sempre busquem conversar com ele, 

sobre qualquer assunto. Escutem músicas, incentivem ele a criar novos 

gostos e hábitos. 

 Cozinhar: Busquem várias receitas que sejam mais fáceis e cozinhem 

em família. Incentivando ele a conhecer os ingredientes, a contar tudo 

que precisa, ir provando e no final ver se ficou bom ou não. Se ficar bom, 

podem repetir a receita. Podem também fazer receitas e montar no prato 

de forma colorida e divertida. Incentivar sempre a iniciativa dele, isto é, 

 

 

Usuário: Victor Hugo Vaz 

Idade: 9 anos 

Profissional responsável: Psicóloga Mariana Farina Faturi 
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deixar que ele escolha o que quer e goste. Mas sempre dando os limites 

da realidade, pois muitas vezes ele pode escolher coisas que não s~]ao 

possíveis de fazer ou são perigosas. 

 Algumas atividades podem parecer “bobas” ou muito simples 
para os adultos, mas tem grande efeito nas crianças. Crianças 

que brincam mais, usam sua criatividade e interagem com seus pais de 

forma bastante divertida se tornam adultos mais saudáveis, desinibidos 

e mais felizes. Não tenha medo de parecer “bobo”. Seu filho vai adorar e 

você estará contribuindo para seu futuro. No fim, você vai acabar 

realmente se divertindo junto também. Seja criança também nas 

brincadeiras! E Victor apresenta características hiperativas, logo, precisa 

se movimentar bastante. 
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Benjamim Tobia da Costa   

 

Atividade 1   

 

 

 

Objetivo 

 Desenvolver momentos em família com música e dança.  
 Diminuir a ansiedade e hiperatividade.  

Materiais  

 Colocar músicas infantis ou as que os pais achem adequadas para o 
momento, nesse caso sem vídeo, apenas o estímulo sonoro. 

 Cada membro da família pode escolher sua música favorita e colocar para 
todos escutarem.  

 Colocar vídeos de karaokê no YouTube para cantar junto, nessa brincadeira 
cada um pode ter sua vez de cantar, enquanto os outros serão a plateia.  

Estímulos  

 Ouvir músicas: Atividades de apreciação musical podem trazer um estímulo 
cerebral único, principalmente músicas com grande coloração sonora (vasta 
quantidade de instrumentos, como músicas clássicas executadas por 
orquestra).   

 Dançar: Atividades corporais musicais podem trazer uma exploração e um 
desenvolvimento da sua consciência e coordenação corporal. 

 

Foi possível desenvolver essa atividade? SIM ( x ) NÃO (  )  

Quais foram os resultados? 

Adorou fazer a atividade de Karaoke e a executou com bastante entusiasmo.  
Conforme vídeos e foto enviada pelo what´s.  
Quanto escutar música a inquietude atrapalha um pouco, pois desperta curiosidades 
sobre o que está sendo dito na música, porém ao escutar uma música somente com 
instrumentos o acalma.  
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Atividade 2 

Objetivo 

 Estimular a comunicação verbal, narrativa, memória e atenção.  

Materiais 

 Livros com pequenas histórias. 
 Filmes infantis para assistir em família.  
 Momento pai e mãe: contos antes de dormir.  

Estímulos  

 Após a leituras, filmes e/ou contos, solicitar que Benjamim diga o que 
entendeu das histórias.  

 Antes de dormir, pedir para que Benjamim conte alguma história que gosta 
para os pais, criando um momento de vínculo familiar, trabalhando a 
imaginação da criança.  

 Após algum filme, perguntar o nome dos personagens e fatos que 
aconteceram, isso vai trabalhar a memória e aumento do vocabulário do 
Benjamim.  

 

Foi possível desenvolver essa atividade? SIM ( x ) NÃO (  )  

Quais foram os resultados? 

Quanto à leitura o Benjamim está lendo um trecho por dia do livre o Pequeno 
Príncipe. Encontramos o filme na Netflix e assistimos, quanto a hora de dormir 
tentamos realizar um conversa sobre oque fizemos no dia.  
Nessas atividades ele apresenta alguma dificuldade em se expressar, percebemos 
que ele sabe, mas temos que dar opções tais como; relatar algo do livro, filme ou do 
dia para ele. 
Desta forma, ele começa a contar oque lembra. 
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Atividade 3 

Objetivo 

 Proporcionar ao Benjamin momentos de brincadeiras lúdicas com os pais, 
estimulando que ele brinque junto, compartilhe os brinquedos e traga seu dia-
a-dia para as brincadeiras. 

 Proporcionar também jogos que ele precise aguardar o tempo do outro para 
obter resposta.  

Materiais  

 Temas de brincadeiras: Carrinho/corrida, casinha e escolinha/ensinar.  
 Se possível utilizar a pista que ele construiu durante as férias.  
 Jogos: Perfil, mimica, adivinhar o desenho. 
 Jogos de tabuleiro que envolva competição. 

Estímulos  

 As atividades descritas devem ser realizadas em família, para proporcionar 
cada vez mais o vínculo.  

 A proposta principal é aumentar o tempo de atenção e concentração do 
Benjamim, diminuindo o comportamento agitado e a ansiedade.  

 

Foi possível desenvolver essa atividade? SIM ( x  ) NÃO (  )  

Quais foram os resultados? 

Fizemos várias Brincadeiras e vamos enviar algumas fotos e vídeos tais como; 

Futebol, Basquete, corrida de carrinhos, stop, general, uno e até um futebol de 
carrinhos inventado pelo Benjamim.  

Também passamos um dia no sítio de amigos, tomamos todos cuidados 
relacionados ao corona vírus e tivemos um dia muito agradável.  

O Benjamim é uma criança que adora brincar então esse momento é sempre 
especial com ele, porém, ele tem alguma dificuldade em aguardar sua vez, não que 
ele não respeite o outro, mas percebemos que ele fica ansioso.  
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Atividade 4  

Objetivo  

 Estimular a motricidade fina do Benjamim, já que no momento ficará sem ir 
para a escola.  

Materiais  

 Cola, tesoura, lápis, revistas, desenhos para colorir, canetinha e tinta.  
 Utilizar os materiais supracitados para trabalhar a destreza manual do 

Benjamim, sendo que o mesmo ainda possui dificuldades manuais. 
 Montar lego (se possível).  
 Montar quebra-cabeça. 

Estímulos  

 Fazer recortes e colagens, montando histórias criadas pelo Benjamim, isso 
também vai ajudar a trabalhar a criatividade.   

 Realizar pinturas e/ou cópias de desenho para trabalhar a destreza manual e 
percepção visual.  

 Atividades envolvendo artes e motricidade fina/grossa, também ajudam a 
diminuir a ansiedade.  

Foi possível desenvolver essa atividade? SIM ( x ) NÃO (  )  

Quais foram os resultados? 

O colégio o qual ele frequente está realizando aulas online então diariamente ele 
tem atividades escolares que realizam a atividade proposta de recorte, colagem, 
pintura. Vamos encaminhar algumas imagens e vídeos desses momentos. 
 Essa semana vamos buscar criar a história, montagem de lego e quebra-cabeça.  
Ele tem muita facilidade em realizar as atividades pedagógicas, mas apresenta 
alguma dificuldade na motricidade fina como manusear a tesoura, manter um 
padrão na pintura e qualidade da escrita.   
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                      Atividades para serem realizadas durante a Quarentena! 

 Usuário: Bernardo Rey Portnoi  

Profissional Responsável pelo Usuário: Lara Karina Soares - Fonoaudióloga 

 

Segunda-feira – “Hora da Leitura”: Incentivar Bernardo a ter o hábito da leitura, realizando 
esta de preferencia em voz alta (cuidar com a acentuação e realizando pausas). Pedir para o 
paciente contar um pouco sobre a história do livro em que leu. Sugestão: Paciente 
apresentou interesse e leu em alguns atendimentos do ano passado o livro “Ensaio sobre a 
Cegueira”, autor: José Saramago.  

Objetivo: Ampliar a leitura, interpretação de texto e narrativa; Estimular na pronúncia correta 
de fala durante a conversação e Trabalhar memória de curto prazo.     

 

Terça-feira – “Noite da Jogatina”: Uno, Dominó, Dama, Xadrez, Trilha, Baralho... Explore 
os jogos que o Bernardo apresenta mais interesse e joguem em família. 

Objetivo: Aprimorar os aspectos cognitivos, de espaço e de tempo.   

 

Quarta-feira - “Roda de Conversa”: Escrevam em pedaços de papéis temas de assuntos 
para serem discutidos, como por exemplo: adolescência, profissões, amizades, família, 
política, 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!  

Objetivo: Reforçar os vínculos familiares; Compreender melhor sobre si; Ampliar suas 
noções sobre o mundo; Adequar habilidades sociais (formas de se portar, reconhecer os 
limites das relações...); Desenvolver diálogos narrativos mais complexos e Estimular na 
pronúncia correta de fala durante a conversação.  

 

Quinta-feira – “Jogo do Stop”: Todos escrevem um conjunto de categorias (nomes, cores, 
cidades, animais, frutas, objetos, dentre outros...) em uma folha de papel. Escolhida uma 
letra, todos preenchem a folha, de acordo com as categorias, com palavras que comecem 
com a letra escolhida. Aquele que acabar primeiro grita “Stop!”. O jogo pode acontecer de 
forma individual, mas pensar junto e dividir a família em “equipes” (duplas) é mais divertido. 

Objetivo: Trabalhar estruturação de escrita; Aprimorar os aspectos cognitivos e Estimular 
memória de longo prazo.  
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Sexta-feira – “Cinema em Casa”: Escolham algum filme que esteja passando na televisão 
(ou pesquisem no Youtube) para assistirem juntos. Após peça para ele contar um pouco 
sobre a história do filme que assistiu (Do que se tratava? Qual a parte do filme que mais 
gostou? E a que menos gostou? Se identificou com algum personagem? Se sim, qual e por 
que?...).  

Objetivo: Reforçar os vínculos familiares; Compreender melhor sobre si; Ampliar suas 
noções sobre o mundo; Desenvolver diálogos narrativos mais complexos; Estimular na 
pronúncia correta de fala durante a conversação e Estimular memória de curto prazo.   

 

 Orientações:  

 Envolva o Bernardo nas tarefas de casa: Peça para arrumar o seu 
quarto, lavar a louça, colocar/recolher as roupas do varal, varrer a casa, 
cozinhem juntos... Isso incentivará a ter um senso de responsabilidades 
e maturidade!  
 

 Quando estiver conversando com Bernardo sempre estimular na 
pronúncia correta de fala  principalmente em palavras com os fonemas 
trabalhados: /ch/ e /j/, como por exemplo: chapéu, cheiro, chinelo, 
chocolate, chuva, janela, jeito, jiboia, joelho, juiz, dentre outros... E nas 
palavras de encontro consonantal /pr/, /br/, /tr/, /dr/, como por exemplo: 
prato, prefeito, primo, promoção, braço, brinquedo, brócolis, bruxa, 
trabalho, treino, trinta, trote, trufa, dragão, adrenalina, xadrez,  dentre 
outros...  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Orientações  

Usuário: Davi Beuting Severo 
Data: 24/03/2020 
Profissional: Thiago – Educador Físico 

 

 

Orientação de atividades a serem propostas pelos pais e (ou) responsáveis do 
usuário durante o período em que as atividades na instituição se encontram 

paralisadas. 

 

Atividade 1 

 

RESGATE DOS OBJETOS 

Materiais- linhas ou corda, bola ou similar que não ofereça risco; 

Três objetos, brinquedos ou acessórios que o usuário identifique como sendo seus. 

 

Execução- Alongamento dos principais grupos musculares, pernas tronco e braços. 

Definir uma área no chão onde se fará um círculo delineado com a linha ou corda, 
onde em seu centro estarão dispostos os objetos. 

Posicionando-se nas laterais do círculo o usuário bem como demais participantes. 

Através de passes se fará uma contagem para o resgate dos objetos. Ex: primeiro 
objeto 10 passes realizados com sucesso, segundo objeto 20 passes, terceiro 30. 

(Pode variar com a dificuldade do usuário, 2,5 e 10 passes por exemplo).  

Objetivos- Interação, diversão e sentido na ação. 

Realizar por 40min, ou um pouco mais fazendo a atividade algumas vezes. 

 

A atividade foi realizada com sucesso ( )sim  ( )não. 

Relatos:_____________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Atividade 2 

 

JOGO 

Materiais- Jogos de tabuleiros (Damas, Ludo, Xadrez etc). 

No caso de não possuir o jogo propomos a produção de um tabuleiro de damas, 
onde se substitui as peças por tampas, fichas e ou moedas. 

Execução- Realizar um alongamento prévio de forma divertida auxiliando o usuário 
nos objetivos. 

Realizar a atividade por 60 minutos, após fazer um breve relato da execução da 
atividade. 

Atividade realizada com sucesso: ( )sim  ( )não. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

Atividade 3 

 

DANÇA 

Materiais- Aparelho de reprodução musical (computador, rádio, aparelho de som). 

Execução- Realizar um alongamento prévio dos membros inferiores e superiores. 

Reunir-se para decidir ritmos e músicas de preferência. 

Usar o tempo como uma atividade divertida em família, enfatizando os movimentos 
de dança de forma livre e alegre. 

Tempo de atividade de 60minutos. 

Atividade realizada com sucesso ( )sim  (  )não. 

Relato da 
atividade:___________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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Atividade 4 

 

LIMPEZA 

Auxilio em casa nos afazeres domésticos. 

Nesta atividade será estimulado que o usuário auxilie os familiares em alguma 
atividade doméstica básica. 

Ex: Organizar os brinquedos, limpar e organizar o quarto, ajudar a varrer a casa, 
tirar o pó etc. 

Focar em atividades que exija desgaste físico moderado, buscando algo apropriado 
e seguro ao usuário. 

Atividade realizada com sucesso ( )sim  ( )não. 

Descreva a 
atividade:___________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

 

Atividade 5 

 

BOLICHE DIVERTIDO 

Materiais- 6 garrafas Pet ou plásticas, bola média ou bola feita com meias. 

-Confeccionar as garrafas com fitas ou cores divertidas e posicionar a uma 
distância de aproximadamente 4 metros em algum espaço livre disponível ex: 

corredor ou alguma área aberta. 

Mínimo de dois jogadores com três lançamentos cada. 

Após a somatória dos pinos derrubados se define o resultado. 

Tempo de 60 minutos. 

Atividade realizada com sucesso: ( )sim  ( )não. 

Relato da 
atividade:___________________________________________________________
___________________________________________________________________
______  
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DEVOLUTIVA DAS ATIVIDADES REALIZADAS: 

 Daniel Gonçalves: 
 

 

 

 

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

Orientações 

Usuário: Eduardo Valgas da Silva 
Data: 26/03/2020 
Profissional: Fgª Monique Fernanda Hess 

 

Dia de música   

 

 

 

Objetivos 

 Desenvolver momentos em família com música e dança.  
 Diminuir a ansiedade e hiperatividade do Eduardo. 
 Diminuir ecolalia por meio da música  

Materiais  

 Colocar músicas adequadas para o momento, nesse caso sem vídeo, apenas 
o estímulo sonoro, reservando esse tempo para relaxar.  

 Em outro momento cada membro da família pode escolher sua música favorita 
e colocar para que todos possam escutar e cantar juntos.  

 Colocar vídeos de karaokê no YouTube para cantar junto, nessa atividade cada 
um pode ter sua vez de cantar, enquanto os outros serão a plateia.  

Estímulos  

 Ouvir músicas: Atividades de apreciação musical podem trazer um estímulo 
cerebral único, principalmente músicas com grande coloração sonora (vasta 
quantidade de instrumentos, como músicas clássicas executadas por 
orquestra).   

 Dançar: Atividades corporais musicais podem trazer uma exploração e um 
desenvolvimento da sua consciência e coordenação corporal. 

Foi possível desenvolver essa atividade? SIM (  ) NÃO (  )  

Quais foram os resultados? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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Momento pedagógico com a mãe  

Objetivos 

 Estimular a motricidade fina do Eduardo, já que no momento ficará sem ir para 
a escola.  

 Diminuir a ansiedade. 
 Aumentar vocabulário.  

Materiais  

 Cola, tesoura, lápis, revistas, desenhos para colorir, canetinha e tinta.  
 Utilizar os materiais supracitados para trabalhar a destreza manual do 

Eduardo.  
 Trabalhar cada vez mais o reconhecimento verbal das letras de forma 

individual, para melhorar a emissão (fala).  

Foi possível desenvolver essa atividade? SIM (  ) NÃO (  )  

Quais foram os resultados? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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Cozinhando em família  

Objetivos  

 Aumentar vínculo com a família.  
 Estabelecer trabalho em grupo.  
 Trabalhar aumento de vocabulário, tempo de espera e atenção compartilhada.  
 Aumentar intenção comunicativa verbal, diminuindo a ecolalia imediata.  

Materiais 

 Em família escolher diversas receitas para realizar em conjunto. 
 Se essa atividade nunca foi realizada, comecem por uma receita simples, como 

fazer café, um sanduiche e outras opções que a família costuma fazer no dia 
a dia.  

 Se possível imprimir as receitas que possuem imagens, ou mediar para que o 
Eduardo consiga identificar os ingredientes.  

Estratégias 

 Essa proposta é simples e a família pode utilizar desde um café da 
manhã/tarde, sobremesas e até mesmo em alguma refeição principal. 

 Momentos como esse também estimulam a motricidade fina/grossa e favorece 
a atenção compartilhada. 

 Essa atividade fará com que Eduardo perceba as habilidades que ele pode 
desenvolver.  

 

Foi possível desenvolver essa atividade? SIM (  ) NÃO (  )  

Quais foram os resultados? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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Desenvolvimento Cognitivo 

Objetivos 

 Aumentar vocabulário oral por meio da escrita.  
 Aumentar raciocínio lógico.  
 Aumentar verbalizações. 

Materiais  

 Quebra cabeça.  
 Jogo da memória 

 Jogo específico “completando as palavras” ou “qual a letra que falta?”.  

Estratégias  

 Usar jogos de níveis médios para melhor compreensão do Eduardo.   
 No jogo das letras, pode utilizar a quantidade de sílabas que o Eduardo 

conseguir. Ex: usar a imagem abaixo ou ao lado da palavra para completar B 
__ L __ (bola).  

 Durante essas atividades é necessário fazer o máximo possível em família, 
e/ou ir alternando entre o pai e a mãe, para que ambos se façam presentes.  

Foi possível desenvolver essa atividade? SIM (  ) NÃO (  )  

Quais foram os resultados? 

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

Orientações  

Usuário: Gabriel Ávila De Oliveira 
Data: 24k[/03/2020 
Profissional: Thiago – Educador Físico 

 

 

Orientação de atividades a serem propostas pelos pais e (ou) responsáveis do 
usuário durante o período em que as atividades na instituição se encontram 

paralisadas. 

 

Atividade 1 

 

RESGATE DOS OBJETOS 

Materiais- linhas ou corda, bola ou similar que não ofereça risco; 

Três objetos, brinquedos ou acessórios que o usuário identifique como sendo seus. 

 

Execução- Alongamento dos principais grupos musculares, pernas tronco e braços. 

Definir uma área no chão onde se fará um círculo delineado com a linha ou corda, 
onde em seu centro estarão dispostos os objetos. 

Posicionando-se nas laterais do círculo o usuário bem como demais participantes. 

Através de passes se fará uma contagem para o resgate dos objetos. Ex: primeiro 
objeto 10 passes realizados com sucesso, segundo objeto 20 passes, terceiro 30. 

(Pode variar com a dificuldade do usuário, 2,5 e 10 passes por exemplo).  

Objetivos- Interação, diversão e sentido na ação. 

Realizar por 40min, ou um pouco mais fazendo a atividade algumas vezes. 

 

A atividade foi realizada com sucesso ( )sim  ( )não. 

Relatos:_____________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Atividade 2 

 

JOGO 

Materiais- Jogos de tabuleiros (Damas, Ludo, Xadrez etc). 

No caso de não possuir o jogo propomos a produção de um tabuleiro de damas, 
onde se substitui as peças por tampas, fichas e ou moedas. 

Execução- Realizar um alongamento prévio de forma divertida auxiliando o usuário 
nos objetivos. 

Realizar a atividade por 60 minutos, após fazer um breve relato da execução da 
atividade. 

Atividade realizada com sucesso: ( )sim  ( )não. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

Atividade 3 

 

DANÇA 

Materiais- Aparelho de reprodução musical (computador, rádio, aparelho de som). 

Execução- Realizar um alongamento prévio dos membros inferiores e superiores. 

Reunir-se para decidir ritmos e músicas de preferência. 

Usar o tempo como uma atividade divertida em família, enfatizando os movimentos 
de dança de forma livre e alegre. 

Tempo de atividade de 60minutos. 

Atividade realizada com sucesso ( )sim  (  )não. 

Relato da 
atividade:___________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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Atividade 4 

 

LIMPEZA 

Auxilio em casa nos afazeres domésticos. 

Nesta atividade será estimulado que o usuário auxilie os familiares em alguma 
atividade doméstica básica. 

Ex: Organizar os brinquedos, limpar e organizar o quarto, ajudar a varrer a casa, 
tirar o pó etc. 

Focar em atividades que exija desgaste físico moderado, buscando algo apropriado 
e seguro ao usuário. 

Atividade realizada com sucesso ( )sim  ( )não. 

Descreva a 
atividade:___________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

 

Atividade 5 

 

BOLICHE DIVERTIDO 

Materiais- 6 garrafas Pet ou plásticas, bola média ou bola feita com meias. 

-Confeccionar as garrafas com fitas ou cores divertidas e posicionar a uma 
distância de aproximadamente 4 metros em algum espaço livre disponível ex: 

corredor ou alguma área aberta. 

Mínimo de dois jogadores com três lançamentos cada. 

Após a somatória dos pinos derrubados se define o resultado. 

Tempo de 60 minutos. 

Atividade realizada com sucesso: ( )sim  ( )não. 

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

Orientações  

Usuário: Gabriel Ávila De Oliveira 
Data: 31/03/2020 
Profissional: Thiago – Educador Físico 

 

 

ATIVIDADES PROPOSTAS 2- 

 

Orientação de atividades a serem propostas pelos pais e (ou) responsáveis do 
usuário durante o período de quarentena, mês de abril primeira parte. 

 

  Atividade 2.1 

   

                             ROBÔ RECICLAVEL 

Materiais: Caixas, garrafas e materiais recicláveis diversos. 

Objetivo: Confecção de um robô, tendo este, alguma funcionalidade especifica, ex: 
porta canetas ou objetos, suporte para lixo no quarto etc. 

Cuidados ao manusear os recicláveis e na utilização de tesouras, colas e demais 
materiais utilizados no projeto do robô. 

Utilize da imaginação e recursos variáveis sempre com a supervisão de um adulto. 

Boa diversão e mãos à obra. 

Não esqueça de mandar um vídeo do processo de confecção! 

 

Atividade realizada com sucesso ( )sim   ( )não. 

 

Descrição breve da atividade: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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Atividade 2.2 

 

DIA DO CHEFF 

 

 Nesta atividade se propõe a preparação de uma refeição com a ajuda e supervisão 
dos responsáveis. 

Algumas sugestões podem ser mais interessantes fáceis e divertidas, tais como 
pizza, cachorro quente, salada ou outra que não coloque em risco a integridade 
física. 

Buscar transformar o momento em algo divertido, evidenciando os cuidados com 
higiene e boas condutas alimentares. 

Após a comilança não esquecer de ajudar na organização e limpeza da cozinha. 

Objetivo: reforçar laços afetivos e familiares, aumentar o nível de independência e 
auto confiança. 

Atividade realizada com sucesso:  ( )sim  ( )não. 

 

No caso de sim, mande uma foto ou vídeo. Obrigado 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

 

Atividade 2.3 

       ATIVIDADE ARTISTICA 

Vamos fazer arte. 

Tire um dia para explorar o mundo da arte. 

Use os mais diversos materiais, pintura, desenho, colagem, dobradura e multiplique 
as possibilidades. 

Sempre com supervisão e muito cuidado com tudo inclusive a bagunça na casa. 

Após o trabalho concluído, organizar a bagunça e limpar toda a sujeira e não 
esqueça de registrar a obra prima.  Realizada a tarefa ( )sim  ( )não. 
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Atividade 2.4 

 

ACAMPAMENTO DIVERTIDO 

 

Materiais: Lençol, colcha, travesseiro e demais objetos adequados. 

Com a aprovação e supervisão dos responsáveis encontre um local adequado na 
residência, como sala, pátio ou mesmo o quarto. 

Use o lençol para fazer a barraca e decore com objetos e brinquedos. 

Faça algo bem divertido e colorido, uma cama improvisada e bom descanso. 

Objetivo: proporcionar momentos de diversão e alegria junto aos familiares. 

Atividade realizada com sucesso: ( )sim  ( )não. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

Atividade 2.5 

CINEMA PARTICULAR 

Materiais: caixa de papelão de tamanho médio, fita adesiva, tesoura. 

Com ajuda e supervisão do responsável faça um recorte na caixa em uma de suas 
bordas de modo que fique espaço para passar a cabeça de forma que fique o 
pescoço e cabeça dentro da caixa. No fundo da caixa use a fita adesiva para 
prender o celular ou tablet já com o vídeo/filme selecionado. 

Como funciona: deitado apenas com a cabeça dentro da caixa tente manter um 
ambiente bem escuro dentro da caixa e deixando o celular bem preso, passe a 
projetar o filme dentro da caixa como em um cinema particular. 

Cuidado para o celular não cair no rosto fazendo um recipiente bem firme e 
projetado para o mesmo. O mesmo pode ser feito na horizontal com uma caixa de 
sapato, sendo que diferente do outro cinema neste há apenas uma abertura para os 
olhos do espectador. Atividade realizada com sucesso: ( )sim  ( )não. 

___________________________________________________________________
___________________________________________Obrigado 
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Olá Senhores Pais e/ou Responsáveis! 

 

Como todos já sabem, nós da AMA Litoral SC, unidade Balneário Camboriú e unidade Itapema, 
mediante aos últimos acontecimentos referentes ao COVID-19 (Corona vírus), por decreto e 
normativas Municipais e Estaduais, paralisamos nossos atendimentos clínicos para preservar 
nossa saúde e a de todos os nossos usuários. Desta forma, pensando em manter o processo 
terapêutico durante a quarentena sugerimos algumas atividades para serem realizadas em casa 
durante esse período. Pedimos a todos que realizem as atividades juntamente com suas 
crianças/adolescentes e registrem estes momentos tão especiais e tão importantes para a 
interação e continuidade no desenvolvimento de nossos usuários. Lembrando que a 
participação ativa dos pais e responsáveis gera inda melhor resultado em nossos processos 
terapêuticos. Podemos contar com vocês?! Então vamos lá... 

 

USUÁRIA: GABRIELA KREISCH 

 

Estamos vivendo um momento bastante delicado e que nos obriga a ficarmos em casa. 
Porém este momento pode ser uma oportunidade excelente de estar junto e reforçar o vínculo 
com nossos filhos, por isso vamos aproveitar! Importante é que se dê atenção participe junto da 
atividade/brincadeira que se estiver realizando. 

Deixaremos sugestões de atividades para serem feitas diariamente durante a semana. 
São sugestões e nada impe que busquem mais atividades e também que adaptem de acordo 
com o contexto familiar e individual as atividades sugeridas. 

 

I -  OUVIR MÚSICA E DANÇAR: 

Parem tudo que estiverem fazendo, coloquem uma música e procurem dançar e 
incentivar Gabriela a dançar também, do jeitinho dela, sem pretensão de estar certo ou errado 
e sem forçar. Tenham um momento de descontração e leveza. 

Esse momento reforça o vínculo, nutre de afeto e segurança. Promove a interação social 
e potencializa a coordenação motora. 

 

II – CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS: 

Criar um momento onde a família (todos juntos) conte histórias. Abusem da criatividade, 
usando mimicas, fantoches, bonecas, bichos de pelúcia, desenhos, expressão corporal e etc. 
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Podem ser histórias de livros, histórias inventadas ou histórias vividas pela família. O importante 
é que Gabriela perceba que estão se envolvendo e dando atenção para ela. 

 

III – TRABALHANDO A AUTONOMIA: Ajuda discreta para se vestir 

O que é ajuda discreta? É uma ajuda que não completa toda a ação, e que vai reduzindo 
a ajuda conforme a evolução da pessoa. 

Aproveitem os momentos de trocas de roupas para promoverem a autonomia. 

Ajuda para colocar a camisa/blusa: comessem colocando a cabeça e estimule para que 
encaixe os braços. 

Ajuda para calçar meias e tênis: pode-se começar mostrando o pé direito e o calçado 
direito e colocar no pé. Aos poucos vá dificultando o processo. 

Ajuda para colocar calcinha e calça/bermuda: inicie colocando até os joelhos e incentive 
para que puxe para cima. Evolua de acordo com a compreensão de Gabriela. 

 

IV – TRABALHANDO A AUTONOMIA: Ajuda discreta para se alimentar 

Segue o mesmo princípio da sugestão anterior, porém no que se refere a alimentação. 
Incentivem o uso de talheres. Auxiliem e a envolvam na elaboração de alimentos simples, 
permitindo que ela faça seu “nescau” por exemplo. Se forem fazer uma vitamina de banana por 
exemplo, auxilia-la a pegar, descascar a banana, colocar no liquidificador e etc. 

 

V – TRABALHANDO A AUTONOMIA: Ajuda discreta na higiene pessoal 

Incentivar e auxiliar a autonomia no pentear o cabelo, escovar os dentes, lavar as mãos, 
tomar banho e etc. Reforço que siga o mesmo princípio do conceito de ajuda discreta 
mencionado nas sugestões anteriores. 

O processo de desenvolvimento da autonomia promove uma melhor compreensão do 
mundo em que se vive, contribuindo para o bem estar e autoestima da pessoa. 

 

 

 

As atividades não devem parar somente nas sugeridas por nós. Busquem criarem 
atividades a partir da cultura e do contexto familiar. Se tornem protagonistas no 
desenvolvimento de seus filhos. Encorajem e incentivem o desenvolvimento de novas 
habilidades! Importante é que parem tudo o que estiverem fazendo para realizar as atividade e 
procurem dar mais ênfase no vínculo afetivo ao invés de ficar corrigindo a criança/adolescente 
a todo o momento. 
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Contamos com a colaboração de vocês. Nos mandem de volta um feedback relatando 
se conseguiram realizar as atividades e como foi. Se encontraram dificuldades ou não e quais 
foram. 
Além disso pedimos que gravem vídeos curtos (aprox. 30seg.) da realização das atividades e nos 
mandem. 
Os vídeos podem ser também de atividades além das que sugerimos. 

 

Família conseguiu realizar as atividades sugeridas (marcar com  X no sim e não; 
descrever o desenvolvimento da atividade quais foram as dificuldades encontradas e as 
facilidadades também: 

Atividade Sim Não (por quê?) Desenvolvimento da atividade 
(dificuldades e facilidades) 

I    

II    

III    
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IV    

V    

 

Atensiosamente Equipe AMA Litoral. 

Balneário Camboriú, 23 de Março de 2020. 
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Olá Senhores Pais e/ou Responsáveis! 

 

Como todos já sabem, nós da AMA Litoral SC, unidade Balneário Camboriú e unidade Itapema, 
mediante aos últimos acontecimentos referentes ao COVID-19 (Corona vírus), por decreto e 
normativas Municipais e Estaduais, paralisamos nossos atendimentos clínicos para preservar 
nossa saúde e a de todos os nossos usuários. Desta forma, pensando em manter o processo 
terapêutico durante a quarentena sugerimos algumas atividades para serem realizadas em casa 
durante esse período. Pedimos a todos que realizem as atividades juntamente com suas 
crianças/adolescentes e registrem estes momentos tão especiais e tão importantes para a 
interação e continuidade no desenvolvimento de nossos usuários. Lembrando que a 
participação ativa dos pais e responsáveis gera inda melhor resultado em nossos processos 
terapêuticos. Podemos contar com vocês?! Então vamos lá... 

 

USUÁRIO: IGOR DOS SANTOS MIGLIORINI 

 

Estamos vivendo um momento bastante delicado e que nos obriga a ficarmos em casa. 
Porém este momento pode ser uma oportunidade excelente de reforçar o vínculo com nossos 
filhos, por isso vamos aproveitar! 

Deixaremos sugestões de atividades para serem feitas diariamente durante a semana. 
São sugestões e nada impe que busquem mais atividades e também que adaptem de acordo 
com o contexto familiar e individual as atividades sugeridas. 

 

Segunda feira: Momento de Leitura 

Criem um momento onde os membros da família se reúnam para fazer uma leitura e 
depois incentivar relatar a compreensão do conteúdo lido. (a dinâmica desta atividade pode se 
dar de várias maneiras: todos podem ler o mesmo texto e depois permitir com que cada um 
mostre sua compreensão, ou lerem textos diferentes. O  importante também é permitir com 
que se expressem e que não se foque nos erros mas sim na interação e nos laços afetivos). 

 

Terça feira: Assistir Filme Juntos 

Reúna a família para assistirem um filme juntos. Tornem esse momento em algo 
prazeroso e aconchegante. Travesseiros, pipoca, brigadeiro e suco podem ser uma boa pedida. 
Da mesma maneira que no momento da leitura, ao final do filme incentivem a expressão da 
compreensão e da percepção sobre o filme. Importante que todos expressem seus pontos de 
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vista. Neste momento não existe “o certo e o errado” mas sim possibilidades de compreensão 
acerca do filme. 

 

Quarta feira: Hora do Exercício Físico – Pular corda 

 Iniciaremos com a sugestão de pular corda, que é um exercício que melhora o 
condicionamento cordiovascular e agilidade de forma geral. 

 Mais uma vez, esse momento deve ser um momento em família, onde todos devem 
participar. Os desafios funcionam como excelentes motivadores. Portanto sugiro criarem um 
desafio que pode ser: ver quem pula por mais tempo por exemplo. Mas o critério vai da 
criatividade e disposição da família. 

  

Quinta feira: Criar e Alimentar Blog ou Canal no Youtube (ou ambos) 

Visto que Igor se interessa muito por filmes de terror, e tem um certo conhecimento a 
respeito disso, sugerimos criar um canal no youtube onde ele possa falar sobre os filmes e 
curiosidades ou então escrever em um blog. 

Não necessariamente precise ser sobre filmes de terror, o importante é que 
incentivemos Igor a criar um canal de comunicação (escrita ou vídeos) onde ele possa mostrar 
um pouco sobre seus interesses. Importante também além de criar é continuar alimentando o 
canal com informações.  

 

Sexta feira: Fazer um Vídeo de RAP Sobre o Corona Vírus 

Igor mostra gostar de RAP, podemos aproveitar isso e criar um vídeo dele fazendo um 
RAP sobre o corona vírus.  Primeiramente cria-se uma letra no papel, após isso coloca-se uma 
base de RAP no fundo e se canta a letra criada. 

Também pode-se envolver toda a família, onde criem uma letra em conjunto ou cada 
um crie uma. Isso deve ser uma decisão da família.  

 

 

As atividades não devem parar somente nas sugeridas por nós. Busquem criarem 
atividades a partir da cultura e do contexto familiar. Se tornem protagonistas no 
desenvolvimento de seus filhos. Encorajem e incentivem o desenvolvimento de novas 
habilidades! 

 

Outra sugestão importante é que criem uma rotina na casa com horários estabelecidos 
para organizarem a casa, ajudarem na cozinha, arrumarem a mesa para as refeições e etc. 

 

169 / 305



Contamos com a colaboração de vocês. Nos mandem de volta um feedback relatando 
se conseguiram realizar as atividades e como foi. Se encontraram dificuldades ou não. 
Além disso pedimos que gravem um vídeo da realização das atividades e nos mandem. 
Os vídeos podem ser também de atividades além das que sugerimos. 

Atensiosamente Equipe AMA Litoral 

Balneário Camboriú, 23 de Março de 2020. 
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Olá! Como passaram a semana? Espero que bem e que estejam aproveitando ao 
máximo este momento. Abaixo seguem mais sugestões de atividades para esta semana. 

Ah, antes das sugestões deixo algumas considerações importantes:  

1. Antes de iniciar as atividades minimize as distrações desligando televisão, deixando 
telefones de lado e dando atenção plena para a atividade. 

2. Realizar as atividades conjuntamente com a criança/adolescente e não ficar de lado 
somente mandando. 

3. Importante não assumir uma atitude exclusivamente de cobrança, mas sim uma 
atitude lúdica também, que está relacionada com leveza, liberdade e motivação. 

Pronto, agora vamos para as atividades!! 

 

USUÁRIO: IGOR DOS SANTOS MIGLIORINI 

 

 

- Jogo de cartas em família: 

Jogos de cartas são bastante simples de se realizar e podem gerar momentos únicos em 
família! Existem diversas possibilidades de jogos. Relembrem jogos que jogavam antigamente 
ou aprendam novos jogos. Na internet existem milhares de dicas de jogos. Caso não tenham 
jogo de carta em casa, pode-se encontrar nos supermercados.  

- Stop:  

Em alguns lugares, essa brincadeira – dos tempos analógicos – é conhecida como 
adedanha. Com, no mínimo três pessoas, papel e caneta defina os itens que serão preenchidos 
com representantes de cada letra sorteada na adedanha que antecede cada rodada. Dê uma 
modernizada na lista: por que não youtubers, marcas de tecnologia e séries ao lado dos 
tradicionais CEP (cidade, estado ou país), carro e fruta? O primeiro que preencher a planilha 
grita ‘stop’ e, imediatamente, os outros jogadores devem soltar a caneta. Respostas repetidas 
valem 5 pontos. Respostas que só uma pessoa escreveu valem 10 pontos. 

 

- Hora do Exercício Físico – “Jogo de não deixar o balão cair” 

Jogo muito simples. Em três pessoas no mínimo, jogar o balão um para o outro sem 
deixar cair. Esse jogo “mexe” com o corpo inteiro e ainda garante muitas risadas. Caso não 
tenham balões em casa, pode-se adaptar com bola de meia feita de papel. 

  

171 / 305



  

- Mímica: 

 Essa todos conhecem, mas anda meio fora de moda, certo? Reúna a família e mande 
ver na mimetização de filmes, séries, desenhos… Não pode ter vergonha! E as risadas são 
garantidas. 

- Jogo dos 7 erros humano 

O jogo agora é colocar cada coisa em seu lugar e trabalhar a capacidade de 
memorização. Escolha um cômoda da casa que tenha bastante objetos. Peça para a pessoa olhar 
bem e memorizar. Retire a pessoa do recinto e troque 7 coisas de lugar. Depois peça para a 
pessoa voltar e dizer o que foi trocado. Legal se todos da família participarem. 

 

Tenham uma ótima semana!! 

 

 

 

Outra sugestão importante é que criem uma rotina na casa com horários estabelecidos 
para organizarem a casa, ajudarem na cozinha, arrumarem a mesa para as refeições e etc. 

 

Contamos com a colaboração de vocês. Nos mandem de volta um feedback relatando 
se conseguiram realizar as atividades e como foi. Se encontraram dificuldades ou não. 
Além disso pedimos que gravem um vídeo da realização das atividades e nos mandem. 
Os vídeos podem ser também de atividades além das que sugerimos. 

Atensiosamente Equipe AMA Litoral 

Balneário Camboriú, 29 de Março de 2020. 

 

 

 

172 / 305

DELL
Carimbo



 

173 / 305



 

174 / 305



 

175 / 305



 

176 / 305



 

177 / 305



 

178 / 305



 

179 / 305



 

 

Olá Senhores Pais e/ou Responsáveis! 

 

Como todos já sabem, nós da AMA Litoral SC, unidade Balneário Camboriú e unidade Itapema, 
mediante aos últimos acontecimentos referentes ao COVID-19 (Corona vírus), por decreto e 
normativas Municipais e Estaduais, paralisamos nossos atendimentos clínicos para preservar 
nossa saúde e a de todos os nossos usuários. Desta forma, pensando em manter o processo 
terapêutico durante a quarentena sugerimos algumas atividades para serem realizadas em casa 
durante esse período. Pedimos a todos que realizem as atividades juntamente com suas 
crianças/adolescentes e registrem estes momentos tão especiais e tão importantes para a 
interação e continuidade no desenvolvimento de nossos usuários. Lembrando que a 
participação ativa dos pais e responsáveis gera inda melhor resultado em nossos processos 
terapêuticos. Podemos contar com vocês?! Então vamos lá... 

 

USUÁRIO: JOÃO BATISTA BRONZATTI DE OLIVEIRA 

 

Estamos vivendo um momento bastante delicado e que nos obriga a ficarmos em casa. 
Porém este momento pode ser uma oportunidade excelente de estar junto e reforçar o vínculo 
com nossos filhos, por isso vamos aproveitar! Importante é que se dê atenção para a criança e 
para a atividade/brincadeira que se estiver realizando. 

Deixaremos sugestões de atividades para serem feitas diariamente durante a semana. 
São sugestões e nada impe que busquem mais atividades e também que adaptem de acordo 
com o contexto familiar e individual as atividades sugeridas. 

 

 ATIVIDADE OBJETIVOS 
Seg. Guerrinha de travesseiros Estimula os sistemas sensoriais táteis, 

proprioceptivos e visual ajudando a regular 
nosso estado de alerta e agilidade. Além de 

promover a interação social. 
Ter. Fazer desenhos e a partir disto 

criar uma história 
Promove incremento na motricidade fina e 
nos processos de criatividade e linguagem. 

Quar. Jantar em família (João ajuda a 
escolher o menu e preparar o 

alimento) 

Potencializa a autonomia nas atividades de 
vida diária. Trabalha competências práticas 

e de sequenciação. 
Quin. Amarelinha riscada no chão Potencializa a coordenação motora. Auxilia 

na compreensão do tempo de espera.  
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Sext. Contação de história (pode-se ler 
um livro, inventar uma história ou 

contar histórias vividas pela própria 
família) 

Potencializa a linguagem. Estimula memória 
e raciocínio sequencial. Promove interação 
social. 

Final de 
semana 

Criem/inventem atividades 
variadas que gerem satisfação para 
a criança. 

 

 

 

As atividades não devem parar somente nas sugeridas por nós. Busquem criarem 
atividades a partir da cultura e do contexto familiar. Se tornem protagonistas no 
desenvolvimento de seus filhos. Encorajem e incentivem o desenvolvimento de novas 
habilidades! Importante é que parem tudo o que estiverem fazendo para realizar as atividade e 
procurem dar mais ênfase no vínculo afetivo ao invés de ficar corrigindo a criança a todo o 
momento. 

Outra sugestão importante é que criem uma rotina na casa com horários estabelecidos 
para organizarem a casa, ajudarem na cozinha, arrumarem a mesa para as refeições e etc. 

 

Contamos com a colaboração de vocês. Nos mandem de volta um feedback relatando 
se conseguiram realizar as atividades e como foi. Se encontraram dificuldades ou não. 
Além disso pedimos que gravem vídeos curtos (aprox. 30seg.) da realização das atividades e nos 
mandem. 
Os vídeos podem ser também de atividades além das que sugerimos. 

Atensiosamente Equipe AMA Litoral. 

Balneário Camboriú, 23 de Março de 2020. 
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Olá! Como passaram a semana? Espero que bem e que estejam aproveitando ao 
máximo este momento. Abaixo seguem mais 5 sugestões de atividades para esta semana. 

Ah, antes das sugestões deixo algumas considerações importantes:  

1. Antes de iniciar as atividades minimize as distrações desligando televisão, deixando 
telefones de lado e dando atenção plena para a atividade. 

2. Realizar as atividades conjuntamente com a criança/adolescente e não ficar de lado 
somente mandando. 

3. Importante não assumir uma atitude exclusivamente de cobrança, mas sim uma 
atitude lúdica também, que está relacionada com leveza, liberdade e motivação. 

Pronto, agora vamos para as atividades!! 

 

USUÁRIO: JOÃO BATISTA BRONZATTI DE OLIVEIRA 

  

 - Esconde-esconde e detetive com lanternas:  

Você esconde um brinquedo na sala e João procura o objeto com a lanterna. Pode-se 
trocar também, João esconde e você procura. Insira o irmão na brincadeira também.  

Em seguida, brincaram de esconde-esconde com a lanterna. Essa brincadeira já é bem 
conhecida.  

 

- Acampamento na sala: 

Não tem barraca? vale montar uma barraca com lençol, levar a cadeira de praia para 
dentro da sala e preparar lanches iguais em um acampamento, um belo livro com histórias pode 
completar a brincadeira. Pedaços de papelão fora da barraca podem virar um caminho, um 
circuito com obstáculos, onde só vale pisar no papelão! Dá até para aproveitar a barraca 
improvisada, para fazer um teatro de sombras, podem inventar a história. 

 

- Ajudar nas tarefas da casa:  

Tarefas simples, de acordo com as capacidades de João, como ajudar a colocar a mesa, 
enxugar a louça, varrer, limpar a mesa, entre outras.  

Para isso pode-se usar o princípio da ajuda discreta. Mas o que é ajuda discreta? É uma 
ajuda que não completa toda a ação, e que vai reduzindo a ajuda conforme a evolução da 
pessoa. Isto é, por exemplo, ao vestir a camiseta ajude-o a colocar os braços nas mangas e deixe 
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que complete a ação. Ao poucos quando estiver mais confiante ajude a colocar um braço apenas 
e assim vai reduzindo até que consiga se vestir sozinho. 

 

- Tênis de balão/bexiga: 

Com aqueles pratos descartáveis que geralmente se tem em casa, cole um palito de 
picolé que ele vira uma raquete para um animado jogo de tênis com bexiga. Uma dica pra deixar 
a atividade ainda mais legal é  prender um fio em duas cadeiras para poder transformar a sala 
numa quadra de verdade. Assim, vocês têm um campo imaginário em casa. Diversão garantida! 

 

- Aviões de papel: 

Brincadeira muito simples que pode ser muito divertida. No youtube existem vários 
tutoriais de como fazer aviões de papel. Pode-se criar vários modelos. Além disso aproveitem 
para colorir os aviões. E depois podem fazer uma competição do avião que voa mais longe. Ou 
dar notas para os voos mais bonitos. 

 

- Para o final de semana: 

No final de semana a sugestão é que busquem ou criem atividades. (não esqueçam de 
nos contar como foi e mandar vídeos dessa atividade também!) 

 

 

 

 

 

Contamos com a colaboração de vocês. Nos mandem de volta um feedback relatando 
se conseguiram realizar as atividades e como foi. Se encontraram dificuldades ou não. 
Além disso pedimos que gravem vídeos curtos (aprox. 30seg.) da realização das atividades e nos 
mandem. 
Os vídeos podem ser também de atividades além das que sugerimos. 

Atensiosamente Equipe AMA Litoral. 

Balneário Camboriú, 29 de Março de 2020. 
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               Atividades para serem realizadas durante a Quarentena! 

 Usuário: João Gabriel Ribeiro 

Profissional Responsável pelo Usuário: Lara Karina Soares - Fonoaudióloga 

   

Segunda-feira – “Noite da Jogatina”: Uno, Dominó, Dama, Xadrez, Trilha, Baralho... 
Explore os jogos que o João Gabriel apresenta mais interesse e joguem em família. 

Objetivo: Trabalhar regras e limites; Aprimorar os aspectos cognitivos, de espaço, tempo e 
concentração.  Durante os jogos demonstrar para ele que é um processo ganhar e perder, 
que isso faz parte do jogo e do aprendizado, que quando se perde, deve repensar o que 
errou no jogo e criar novas estratégias na próxima jogada para ganhar!  

 

Terça-feira – “Dia da Música e da Dança”: Buscar um estilo musical em que gostem e 
preparar uma coreografia juntos!   

Objetivo: Aumentar foco e permanência nas habilidades musicais; Estimular a coordenação 
corporal e Imaginação.  

 

Quarta-feira - “Revirando as memórias – Árvore Genealógica”: Selecione algumas fotos 
e monte uma árvore genealógica da sua família com seu filho. Essa atividade gera 
uma recordação marcante desse momento e de todas as pessoas que são especiais para 
vocês. Durante este momento, conte histórias e/ou curiosidades da família, como por 
exemplo: algum acontecimento durante a infância, como era a sua adolescência...Instigue o 
João a fazer perguntas ou podem fazer “comparações de gerações”, peça para o João falar 
como é a infância dele, o que gosta de brincar e em seguida fale como você era quando 
tinha a idade dele...  

Objetivo: Reforçar os vínculos familiares; Desenvolver diálogos narrativos mais complexos.  

 

Quinta-feira – “Memória dos Objetos”: O primeiro passo é separar 10 objetos (podem ser 
da cozinha, do quarto ou os próprios brinquedos do seu filho). A criança terá que observá-los 
por um tempo determinado. Os pais são os responsáveis por tirar um e deixar o João 
Gabriel perceber o que sumiu. Escolher um cômodo da casa também pode ser uma opção. 
Agora, a criança deve olhar durante um minuto para a disposição dos objetos no cômodo 
escolhido (sala, quarto, banheiro...). Depois, terá que descobrir o que mudou de lugar.       
Os papéis também podem se inverter e a criança comandar a brincadeira e alterar o lugar 
dos objetos.  
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https://www.google.com/url?client=internal-uds-cse&cx=011824606415184970198:_ripqf_fgc0&q=https://paisefilhos.uol.com.br/familia/boa-noticia-site-ajuda-a-descobrir-sua-arvore-genealogica/&sa=U&ved=2ahUKEwj97pqarMnjAhV8H7kGHUAKBboQFjAAegQIBRAC&usg=AOvVaw0ORoP2MVNvAEVk5lYKq19C
https://www.google.com/url?client=internal-uds-cse&cx=011824606415184970198:_ripqf_fgc0&q=https://paisefilhos.uol.com.br/pais/veja-7-coisas-que-seu-filho-vai-lembrar-sobre-voce-quando-crescer/&sa=U&ved=2ahUKEwiQvuLwrMnjAhWnILkGHVV_BVcQFjAEegQIBBAC&usg=AOvVaw19g7lnaO20Qi-kYLoVxB8x


Objetivo: Desenvolver habilidades cognitivas: atenção/concentração/criatividade e Memória 
de curto prazo.  

 

Sexta-feira – “Piquenique em Casa”: É só estender uma toalha no chão da sala e todo 
mundo vai ser convidado a comer ali mesmo. E o cardápio também pode ser escolhido em 
conjunto. Entre sanduíches, frutas e sucos, o importante é envolver o João Gabriel na 
preparação! Preparar o sanduíche, fazer o suco, arrumar a “mesa” e ao final da refeição 
retirar os utensílios, lavar a louça e/ou guardar os objetos. Além de ser um momento 
agradável em família, também proporcionará responsabilidade e maturidade para o João.  

Objetivo: Reforçar os vínculos familiares; Trabalhar com os músculos da mastigação 
durante a alimentação; Trabalhar regras/limites e Estimular responsabilidade.  

 

Orientações:  

 Envolva o João Gabriel nas tarefas de casa: Peça para arrumar o seu 
quarto, lavar a louça, colocar/recolher as roupas do varal, varrer a casa, 
cozinhem juntos... Isso incentivará a ter um senso de responsabilidades 
e maturidade!  
 

 Procurar oferecer durante as refeições alimentos mais sólidos: 
maçã, carne, legumes pré-cozidos (cenoura, beterraba, batata...), pão 
francês, dentre outros. A fim de estar trabalhando com os músculos da 
mastigação e consequentemente adequando a fala. Pontuar o João 
Gabriel a mastigar dos dois lados, de boca fechada e devagar!  
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DEVOLUTIVA DAS ATIVIDADE REALIZADAS: 
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AMA LITORAL SC – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA 

Rua São Paulo, 470 – Bairro dos Estados 

Unidade de Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264-0244 

 

ATIVIDADES PARA SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE QUARENTENA (Março/2020) 
 
 

USUÁRIA: JOYCE MANOELA PEREIRA DOS SANTOS 
PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA USUÁRIA NA INSTITUIÇÃO: TANISE GOMES – TERAPEUTA OCUPACIONAL            

 
 

ATIVIDADE 
 

DESCRIÇÃO 
 

DATA DA 
EXECUÇÃO 

 
FOI POSSÍVEL 
REALIZAR A 
ATIVIDADE? 

 

 
DESCREVA BREVEMENTE COMO FOI O 

DESENVOLVIMENTO 

 
AUMENTO DE 

VOCABULÁRIO E 
DESENVOLVIMENTO DE 

NARRATIVA 
 

 
Antes de ir dormir recapitular junto a Joyce 
tudo que foi realizado durante o dia 

 
Seg Ter Qua Qui Sex 

 
_____/_____/______ 

 
(  ) Sim 

 
(  ) Não 

 

 
ESTIMULAÇÃO DA 

INTENÇÃO 
COMUNICATIVA 

 
Continuar orientando a Joyce a 
cumprimentar e a realizar solicitações. Ex.: 
“Oi, tudo bem?”, “Bom dia/boa tarde e boa 
noite”, “Por favor”, “Com licença” e 
“Obrigada” 
 

 
 

Seg Ter Qua Qui Sex 
 

_____/_____/______ 

 
 

(  ) Sim 
 

(  ) Não 

 

 
 

ESTIMULAÇÃO DO USO 
DO PRONOME “EU” 

 
Treinar com Joyce em frente ao espelho, 
apontando para o seu reflexo e perguntando 
“Quem é?” a Joyce deve responder “Sou 
eu” 
Incentivar que Joyce use os pronomes em 
primeira pessoa: EU, MEU, MINHA ao 
invés de dizer “Da Joyce” 
 

 
 
 

Seg Ter Qua Qui Sex 
 

_____/_____/______ 

 
 

(  ) Sim 
 

(  ) Não 
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    OUVIR MÚSICAS 

 
De preferência ouvir músicas clássicas  
devido à estimulação cerebral, apenas 
escutar e apreciar a música, sem colocar o 
clipe para assistir 
 

 
 

Seg Ter Qua Qui Sex 
 

_____/_____/______ 

 
(  ) Sim 

 
(  ) Não 

 

 
 

EXPLORAÇÃO DE 
INSTRUMENTOS 

MUSICAIS 

 
O contato com instrumentos musicais pode 
trazer um grande desenvolvimento 
cognitivo além de outros aspectos, como a 
manutenção do foco e da concentração. 
Caso não tenha nenhum instrumento 
musical em casa podem ser baixados 
aplicativos no celular 
 

 
 
 

Seg Ter Qua Qui Sex 
 

_____/_____/______ 

 
 

(  ) Sim 
 

(  ) Não 

 

 
 
 
 

DANÇA 

 
Colocar uma música e dançar ao som da 
mesma, podendo chamar os irmãos e até 
mesmo toda a família para entrar na dança. 
Atividades corporais musicais, além de 
serem prazerosas e, quando compartilhadas 
com a família, proporcionam momentos de 
interação e alegria, além de trazer 
exploração e desenvolvimento da 
consciência e coordenação corporal 
 

 
 
 

Seg Ter Qua Qui Sex 
 

_____/_____/______ 

 
 
 

(  ) Sim 
 

(  ) Não 

 

 
 
 
 
 
 
 

COLOCAR ROUPA SUJA 
PRA LAVAR E GUARDAR 

A ROUPA LIMPA 
 

 
Devido à dificuldade que Joyce apresenta 
em trocar algumas peças de roupa, 
querendo usá-las mesmo quando sujas, crie 
junto à ela o hábito de participar de todo o 
processo de higienização da roupa. 
1.Pegar a roupa suja do banho e coloca-la 
para lavar. 
2. Lavar a roupa suja no tanque ou máquina. 
3. Estender a roupa no varal. 
4. Guardar a roupa limpa pontuando de 
acordo com a temperatura e salientando que 
está pronta para uso. Ex.: “essa roupa agora 

 
 
 
 
 
 

Seg Ter Qua Qui Sex 
 

_____/_____/______ 

 
 
 
 

(  ) Sim 
 

(  ) Não 
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está limpa, vamos guarda-la para usarmos 
novamente, ela é curta usamos quando está 
calor.” 
IMPORTANTE: toda vez que um membro 
da família for tomar banho, pegar as roupas 
sujas e fazer Joyce acompanhar todo o 
processo acima, assim facilitará a 
compreensão de que todos devem usar 
roupas limpas após o banho. 
 

 
ARRUMAR A 

CAMA/GUARDAR 
ROUPAS E OBJETOS 

PESSOAIS 

 
Estabeleça junto à Joyce uma rotina de 
organização com seus pertences como por 
exemplo arrumar sua cama e guardar 
brinquedos e objetos de uso pessoal. Assim 
será possível trabalhar a independência e 
responsabilidade com seus pertences. 
 

 
Seg Ter Qua Qui Sex 

 
_____/_____/______ 

 
(  ) Sim 

 
(  ) Não 

 

 
 
 
 

AJUDAR A 
POR/RETIRAR A MESA 

 
Atribuir tarefas como por e retirar a mesa 
para que Joyce seja mais participativa no 
âmbito familiar. 
IMPORTANTE: lembrá-la de dividir a 
tarefa com irmãos. Ex.: “um coloca os 
pratos, o outro os talheres e o outro os 
copos” ou então “fazer um rodizio e cada 
dia um irmão irá realizar toda a tarefa”. Não 
permitir que Joyce queira fazer tudo 
sempre. 
 

 
 

Seg Ter Qua Qui Sex 
 

_____/_____/______ 

 
 
 

(  ) Sim 
 

(  ) Não 

 

 
 

PREPARAR PEQUENAS 
REFEIÇÕES 

 
Inclua Joyce no preparo de alimentos mais 
simples, assim estaremos a incentivando a 
ter maior autonomia e independência para 
executar tarefas. Envolva-a em todo o 
processo desde a escolha da receita, da 
separação dos ingredientes até o preparo do 
alimento. 
 

 
 

Seg Ter Qua Qui Sex 
 

_____/_____/______ 

 
 

(  ) Sim 
 

(  ) Não 
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CUIDAR DE SI E SEU 
CORPO 

Supervisionar a higiene corporal, oral e o 
auto cuidado de Joyce, dando os comandos 
para que execute a atividade com cautela e 
mais pausadamente a fim de não pular 
etapas e para que realize as tarefas de 
maneira eficaz 

 
Seg Ter Qua Qui Sex 

 
_____/_____/______ 

 
(  ) Sim 

 
(  ) Não 

 
ESTÍMULO DE 

ATENÇÃO, 
CONCENTRAÇÃO E 

INTERAÇÃO 
 

 
Realizar atividades de quebra cabeça, 
sequência lógica, jogo da memória, pintura 
com guache, sublinhar palavras... entre 
outras com a ajuda a família 

 
 
Seg Ter Qua Qui Sex 

 
_____/_____/______ 

 
 

(  ) Sim 
 

(  ) Não 

 

 
 

ORIENTAÇÃO 
TEMPORAL 

 
Sempre que for realizar atividades com 
Joyce explicar a ela o dia, turno e horário 
que está sendo executada a tarefa. 
Exemplos: 
 “Joyce hoje é quinta-feira, agora são 4 
horas da tarde e nós vamos tomar café.” 
“Joyce antes tomamos café agora são 19 
horas da noite e iremos jantar” 
 

 
 

Seg Ter Qua Qui Sex 
 

_____/_____/______ 

 
 

(  ) Sim 
 

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

Orientações 

Usuário: Lino Carlos Franzoi Júnior 
Data: 23/03/2020 
Profissional: Fgª Monique Fernanda Hess 

 

Objetivos  

 Estimular as habilidades de cuidados que Júnior possui.  
 Trabalhar aumento de vocabulário, tempo de espera e atenção compartilhada.  
 Aumentar intenção comunicativa verbal.  

Materiais 

 Em família escolher diversas receitas para realizar em conjunto.  

Estratégias 

 Essa proposta é simples e a família pode utilizar desde um café da 
manhã/tarde, sobremesas e até mesmo em alguma refeição principal. 

 Momentos como esse também estimulam a motricidade fina/grossa e favorece 
a atenção compartilhada. 

 

Usuário: Lino 
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Família & Música 

 

 

Objetivos  

 Proporcionar maior vínculo familiar e momentos divertidos durante a 
quarentena.  

 Diminuir o comportamento agitado e ansiedade.  
 Ensinar Júnior a encontrar as músicas no YouTube.  

Materiais  

 Colocar músicas que são de gosto comum da família e estimular Júnior a 
cantar junto.  

 Cada membro da família pode escolher sua música favorita e colocar para 
todos escutarem (durante a tarde, ou em momentos mais calmos).  

 Os pais podem ensinar a usar o computador durante as pesquisas de músicas 
e deixar escrito em uma folha as bandas que o Júnior gosta. Assim ele só 
precisa digitar para pesquisar e escolher a música que deseja escutar naquele 
momento.  

 Lembrando que Júnior já possui um entendimento básico de como ligar o 
notebook, colocar a senha e reconhece os botões de apagar e enter.  

Estratégias  

 A música acalma o Júnior e nitidamente diminui a ansiedade dele e nesse 
momento de quarentena pode ser um aliado.  

 Ensinar o Júnior a pesquisar suas próprias músicas, pode favorecer nos 
momentos em que ele deseja ter sua privacidade. Logo ele pode usar isso de 
forma terapêutica para diminuir até mesmo as estereotipias.  

 

Usuário: Lino 
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Comunicação Social e Tecnologia  

 

 

 

Objetivos 

 Desenvolver comunicação social. 
 Estimular contato com a família por meio das redes sociais. 
 Estimular habilidade sociais.  

Materiais 

 Uso do WhatsApp por celular e/ou notebook. 
 Uso do Facebook por meio do notebook/computador.  

Estratégias  

 Normalmente as orientações são para diminuir o uso de eletrônicos, mas 
devemos pensar de forma individual em relação ao Júnior.  

 A família pode aproveitar a quarentena para ensinar o Júnior a escutar os 
áudios de WhatsApp e responder com palavras de até 3 sílabas, favorecendo 
também o uso de sim e não para as respostas.  

 Outros familiares que não moram junto, podem mandar áudios para o Júnior 
durante a semana, para que ele possa escutar e responder dentro de suas 
possibilidades.  

 Com apoio do Facebook, ensine Júnior a pesquisar o nome de pessoas que 
ele conhece para ver fotos e o que mais lhe interessar, podendo quem sabe, 
mandar mensagem para os familiares, terapeutas e amigos. 

 Tirar um tempo para mostrar o Facebook da mãe, pai e irmão, visualizando 
fotos e momentos em que Júnior fez parte, isso ajudará a trabalhar a memória 
e intenção comunicativa verbal.  

 O celular pode se tonar um meio de comunicação no dia a dia, para que a 
família faça solicitações e avisos importantes para o Júnior.  

 

                                  

 

Usuário: Lino 
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                                                       Jogos cognitivos  

 

 

Objetivos 

 Aumentar vocabulário por meio da escrita.  
 Aumentar raciocínio lógico.  
 Aumentar verbalizações. 

Materiais  

 Quebra cabeça.  
 Jogo da memória 

 Se possível, jogos que a família costuma jogar (tabuleiro, cartas...).  
 Jogo “completando as palavras” ou “qual a letra que falta?”.  

Estratégias  

 Todos os materiais supracitados podem ser realizados manualmente ou online, 
como a família achar mais viável. 

 Júnior costuma não ter “paciência” para jogos que exigem destreza manual 
(motricidade fina) como o quebra-cabeça, mas é necessário continuar 
estimulando. Talvez com a participação da família, ele aumente o tempo de 
participação nessas atividades.  

 Usar jogos de níveis básicos.  
 O jogo completando as palavras é algo que o Júnior já fez em terapia e sempre 

demonstrou gostar muito. Utilizem a quantidade de sílabas que o Junior 
conseguir. Ex: usar a imagem abaixo ou ao lado da palavra para completar B 
__ L __.  

 É necessário sempre ter alguém mediando nas atividades de escrita, falando 
por exemplo, que M + A faz o som de MA ou outras dicas, para facilitar a 
memória. Sempre utilizar o apoio de uma imagem e pedir para nomear de 
forma pausada. 

 

                                                                                                                      

 

                          Usuário: Lino 
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Orientações específicas para a comunicação / Objetivo singular  

 Manter orientações para que Júnior faça solicitações verbais e que ele 
compreenda cada vez mais os benefícios da verbalização e intenção 
comunicativa. 

 Sempre pedir para que o Júnior repita o que disse de forma mais pausada. 
Essa solicitação já está na rotina de terapia e o paciente entenderá o estimulo. 

 Evitar o uso de palavras como, “batatinha” e “balinha” pois existem dois fatores 
que atrapalham a comunicação. Primeiro fator: a infantilização da fala 
interfere no desenvolvimento da comunicação verbal. Segundo fator: batata 
e bala são mais fáceis para o paciente falar e de melhor compreensão para o 
ouvinte. Esses exemplos devem ser utilizados em outras palavras que Lino 
apresenta mais dificuldade para emitir, mostrando opções mais fáceis. 

 

Agora é a vez da família relatar como foi realizar essas atividades. Vamos lá?  

 

Atividade     Foi possível fazer?  
Júnior MasterChef Sim (  ) Não (  ) 
Família & Música  Sim (  ) Não (  ) 

Comunicação Social  Sim (  ) Não (  ) 
Jogos cognitivos  Sim (  ) Não (  ) 

 

 

Atividade    Quais foram os resultados? 
Júnior MasterChef  
Família & Música   

Comunicação Social   
Jogos cognitivos   

 

Usuário: Lino 
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                          Atividades para serem realizadas durante a Quarentena! 

 Usuário: Luan Henrique Sebold 

Profissional Responsável pelo Usuário: Lara Karina Soares - Fonoaudióloga 

 

Segunda-feira – “Jogo do Stop”: Todos escrevem um conjunto de categorias (nomes, 
cores, cidades, animais, frutas, objetos, dentre outros...) em uma folha de papel. Escolhida 
uma letra, todos preenchem a folha, de acordo com as categorias, com palavras que 
comecem com a letra escolhida. Aquele que acabar primeiro grita “Stop!”. O jogo pode 
acontecer de forma individual, mas pensar junto e dividir a família em “equipes” (duplas) é 
mais divertido. 

Objetivo: Aprimorar a escrita; Estimular trocas de turno comunicativa e Memória de longo 
prazo.  

 

Terça-feira – “Jogo Imagem e Ação – Mímica”: Em uma roda, cada um terá que imitar 
pessoas, transmitir sem palavras sentimentos ou situações para os outros adivinharem.  

Objetivo: Aprimorar a capacidade cognitiva (atenção e imaginação); Estimular coordenação 
corporal e Expressões faciais (linguagem não verbal).  

 

Quarta-feira – “Roda de Conversa”: Escrevam em pedaços de papéis temas de assuntos 
para serem discutidos, como por exemplo: adolescência, profissões, amizades, família, 
política, 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!  

Objetivo: Reforçar os vínculos familiares; Compreender melhor sobre si (questões de 
adolescência, mercado de trabalho...) e Desenvolver diálogos narrativos mais complexos.  

 

Quinta-feira – “Noite da Jogatina”: Uno, Dominó, Dama, Xadrez, Trilha, Baralho... Explore 
os jogos que o Luan apresenta mais interesse e joguem em família. 

Objetivo: Aprimorar os aspectos cognitivos e Estimular trocas de turno comunicativa.  

 

Sexta-feira – “Cinema em Casa”: Escolham algum filme que esteja passando na 
televisão (ou pesquisem no Youtube) para assistirem juntos. Após peça para ele contar 
um pouco sobre a história do filme que assistiu (Do que se tratava? Qual a parte do 
filme que mais gostou? E a que menos gostou? Se identificou com algum personagem? 
Se sim, qual e por que?...). 
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Objetivo: Reforçar os vínculos familiares; Compreender melhor sobre si; Desenvolver 
diálogos narrativos mais complexos e Estimular memória de curto prazo.  

 

Orientações:  

 Envolva o Luan nas tarefas de casa: Peça para arrumar o seu quarto, 
lavar a louça, colocar/recolher as roupas do varal, varrer a casa, 
cozinhem juntos... Isso incentivará a ter um senso de responsabilidades 
e maturidade!  
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                Atividades para serem realizadas durante a Quarentena! 

 Usuário: Lucas Eduardo Vargas Dornelles 

Profissional Responsável pelo Usuário: Lara Karina Soares - Fonoaudióloga 

 

Segunda-feira – “Dia Fitness”: Realizar alongamentos logo de manhã quando acordar, a 
tarde buscar um estilo musical em que gostem e preparar uma coreografia juntos!                   
Em seguida, fazer atividades de equilíbrio (desenhar uma linha no chão e ter que caminhar 
nela de várias formas).   

Objetivo: Estimular coordenação corporal; Trabalhar habilidades cognitivas: atenção 
compartilhada, imitação, interação e criatividade.  

 

Terça-feira – “Jogo Imagem e Ação – Mímica”: Em uma roda, cada um terá que imitar 
pessoas, transmitir sem palavras sentimentos ou situações para os outros adivinharem.  

Objetivo: Trabalhar habilidades cognitivas: atenção compartilhada, concentração, interação 
e criatividade; Estimular coordenação corporal e Expressões faciais (linguagem não verbal).  

 

Quarta-feira – “Cinema em Casa”: Escolham algum filme que esteja passando na 
televisão (ou pesquisem no Youtube) para assistirem juntos. Após peça para ele contar 
um pouco sobre a história do filme que assistiu (Do que se tratava? Qual a parte do 
filme que mais gostou? E a que menos gostou? Se identificou com algum personagem? 
Se sim, qual e por que?...). 
 
Objetivo: Reforçar os vínculos familiares; Compreender melhor sobre si; Desenvolver 
diálogos narrativos mais complexos e Estimular memória de curto prazo.  

 

Quinta-feira – “Roda de Conversa”: Escrevam em pedaços de papéis temas de assuntos 
para serem discutidos, como por exemplo: adolescência, profissões, amizades, família, 
política, 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!  

Objetivo: Reforçar os vínculos familiares; Compreender melhor sobre si (questões de 
adolescência, mercado de trabalho...) e Desenvolver diálogos narrativos mais complexos.  
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Sexta-feira – “Piquenique em Casa”: É só estender uma toalha no chão da sala e todo 
mundo vai ser convidado a comer ali mesmo. E o cardápio também pode ser escolhido em 
conjunto. Entre sanduíches, frutas e sucos, o importante é envolver o Lucas na preparação! 
Preparar o sanduíche, fazer o suco, arrumar a “mesa” e ao final da refeição retirar os 
utensílios, lavar a louça e/ou guardar os objetos. Além de ser um momento agradável em 
família, também proporcionará responsabilidade e maturidade para o Lucas.  

Objetivo: Reforçar os vínculos familiares; Trabalhar com os músculos da mastigação 
durante a alimentação e Estimular responsabilidade.  

 

Orientações:  

 Envolva o Lucas nas tarefas de casa: Peça para arrumar o seu 
quarto, lavar a louça, colocar/recolher as roupas do varal, varrer a casa, 
cozinhem juntos... Isso incentivará a ter um senso de responsabilidades 
e maturidade!  
 

 Procurar oferecer durante as refeições alimentos mais sólidos: 
maçã, carne, legumes pré-cozidos (cenoura, beterraba, batata...), pão 
francês, dentre outros. A fim de estar trabalhando com os músculos da 
mastigação e consequentemente adequando a fala. Pontuar o Lucas a 
mastigar dos dois lados, de boca fechada e devagar!  
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 AMA LITORAL SC – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA 

Rua São Paulo, 470 – Bairro dos Estados 

Unidade de Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264-0244 

 

ATIVIDADES PARA SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE QUARENTENA (23/03/2020) 
 
 

USUÁRIA: MARTINA MACHADO HEINEBERG 
PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA USUÁRIA NA INSTITUIÇÃO: TANISE GOMES – TERAPEUTA OCUPACIONAL            

 
 

ATIVIDADE 
 

DESCRIÇÃO 
 

DATA DA 
EXECUÇÃO 

 
FOI POSSÍVEL 
REALIZAR A 
ATIVIDADE? 

 

 
DESCREVA BREVEMENTE COMO FOI O 

DESENVOLVIMENTO 

 
 
 

ANTECIPAÇÃO 
 

 
Antes de desenvolver uma atividade, 
principalmente se não for de sua rotina, 
realizar a antecipação da mesma. Avisando 
anteriormente o que será realizado, assim 
Martina irá compreender e se organizará com 
maior facilidade. 
 

 
Seg Ter Qua Qui Sex 

 
_____/_____/______ 

 
(  ) Sim 

 
(  ) Não 

 

 
ESTIMULAÇÃO A 

INTERAÇÃO 

 
Brinque junto com Martina, dê preferência 
pelas brincadeiras que ela possui maior 
aceitação como casinha, comidinha, bonecas, 
jogo da memória, e massa de modelar. 
 

 
 

Seg Ter Qua Qui Sex 
 

_____/_____/______ 
 

 
 

(  ) Sim 
 

(  ) Não 

No dia 31/03 a mãe enviou foto da Martina 
pintando as unhas em um desenho de mão, não 

descreveu a realização da atividade. 
 

200 / 305



 
 
 
 

ESTIMULAÇÃO DA 
FALA 

 
Reforçar positivamente as tentativas de 
Martina, sempre estimulando a fala como 
principal meio de comunicação. 
 

 
 
 

Seg Ter Qua Qui Sex 
 

_____/_____/______ 
 

 
 

(  ) Sim 
 

(  ) Não 

 

 
 
    OUVIR MÚSICAS 

 
De preferência ouvir músicas clássicas  devido 
à estimulação cerebral, apenas escutar e 
apreciar a música, sem colocar o clipe para 
assistir 
 

 
 

Seg Ter Qua Qui Sex 
 

_____/_____/______ 

 
(  ) Sim 

 
(  ) Não 

 

 
 

EXPLORAÇÃO DE 
INSTRUMENTOS 

MUSICAIS 

 
O contato com instrumentos musicais pode 
trazer um grande desenvolvimento cognitivo 
além de outros aspectos, como a manutenção 
do foco e da concentração. Caso não tenha 
nenhum instrumento musical em casa podem 
ser baixados aplicativos no celular 
 

 
 
 

Seg Ter Qua Qui Sex 
 

_____/_____/______ 

 
 

(  ) Sim 
 

(  ) Não 

 

 
 
 
 

DANÇA 

 
Colocar música infantis e dançar ao som da 
mesma, podendo chamar toda a família para 
entrar na dança. Atividades corporais musicais, 
além de serem prazerosas e, quando 
compartilhadas com a família, proporcionam 

 
 
 

Seg Ter Qua Qui Sex 
 

_____/_____/______ 

 
 
 

(  ) Sim 
 

(  ) Não 
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momentos de interação e alegria, além de 
trazer exploração e desenvolvimento da 
consciência e coordenação corporal 
 

 
 
 
 

DIFERENTES 
TEXTURAS 

 

 
Explore junto com Martina diferentes texturas 
como liso, àspero, macio, ondulado, duro, 
mole...entre outros. 
Ex.: Pegar uma pedra e dizer: “essa pedra é 
dura” e fazê-la tocar para sentir. 

 
 
 

Seg Ter Qua Qui Sex 
 

_____/_____/______ 

 
 
 
 

(  ) Sim 
 

(  ) Não 

 
 

 
 

GUARDAR 
BRINQUEDOS 

 
Estabeleça junto à Martina uma rotina de 
organização com seus brinquedos, tendo por 
regra que os mesmos sejam guardados ao 
término de cada brincadeira. Assim será 
possível trabalhar a responsabilidade com seus 
pertences. 
 

 
 

Seg Ter Qua Qui Sex 
 

_____/_____/______ 

 
(  ) Sim 

 
(  ) Não 

No dia 31/03 a mãe enviou video da Martina 
“guardando livros”. 

 
 

 
 

AJUDAR A RETIRAR A 
MESA 

 
Atribuir tarefas como colocar os objetos na 
mesa e ao final de cada refeição solicitar que 
Martina coloque o prato, copo e talheres na 
pia, estimulando a ser mais participativa no 
âmbito familiar. 
 

 
 

Seg Ter Qua Qui Sex 
 

_____/_____/______ 

 
 
 

(  ) Sim 
 

(  ) Não 

 

 
 
 

 
Inclua Martina no preparo das refeições, assim 
estaremos incentivando a ter maior propensão 

 
 
 

 
 

(  ) Sim 

No dia 31/03 a mãe enviou foto da Martina 
ajudando a preparar pizza. Não relatou como 

foi a atividade. 
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PREPARAR 
PEQUENAS 
REFEIÇÕES 

de querer provar os alimentos. Envolva-a em 
todo o processo desde a escolha da receita, a 
separação dos ingredientes até o preparo do 
alimento. 
OBSERVAÇÃO: é importante incentivar que 
Martina tome café da manhã e faça as refeições 
nos horários corretos e sentada à mesa. É 
interessante que a família realize as refeições 
em conjunto a fim de criar o hábito em 
Martina. 
 

 
Seg Ter Qua Qui Sex 

 
_____/_____/______ 

 
(  ) Não 

 

 
 

 
ESTÍMULO DE 

ATENÇÃO, 
CONCENTRAÇÃO E 

INTERAÇÃO 
 

 
Realizar atividades de quebra cabeça, 
sequência lógica, jogo da memória, pintura 
com guache, sublinhar letras e números... entre 
outras com a ajuda a família 

 
 
Seg Ter Qua Qui Sex 

 
_____/_____/______ 

 
 

(  ) Sim 
 

(  ) Não 

No dia 31/03 a mãe enviou foto da Martina 
colando grãos em um desenho, não descreveu 

a realização da atividade. 

                             
 
 

 
 
 

SEGUIR ROTINA 

 
Confeccionar junto com Martina uma rotina de 
acordo com a dinâmica familiar, seguindo as 
atividades que a família já pratica em seu dia a 
dia e também eventuais mudanças. 
Ex.: MANHÃ – acordar, tomar café (sentada à 
mesa e quando terminar levar louça à pia), 

 
 
 
 
 

Seg Ter Qua Qui Sex 
 

 
 

(  ) Sim 
 

(  ) Não 
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tomar remédio, escovar os dentes e brincar 
(quando terminar guardar brinquedos) 
MEIO-DIA – almoçar e escovar os dentes após 
o almoço 
TARDE - tomar café (sentada à mesa e quando 
terminar levar louça à pia), escovar os dentes, 
brincar (quando terminar guardar brinquedos) 
e tomar banho 
NOITE -  jantar (sentada à mesa e quando 
terminar levar louça à pia), escovar os dentes, 
colocar o pijama e deitar. 
 
 

_____/_____/______ 

 
 

OBSERVAÇÕES: ainda falta retorno de algumas atividades. 
 
 

 No dia 30/03 foi enviado pela terapeuta um vídeo cobrando o retorno das atividades enviadas para casa. 
 No dia 31/03 recebido retorno da família com algumas fotos e vídeo. 
  No dia 03/04 enviado aúdio com algumas orientações à respeito das atividades. 
 Desde então, não recebemos mais retorno da família. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Orientações  

Usuário: Vinicius Rodrigues Motta 
Data: 31/03/2020 
Profissional: Thiago – Educador Físico 

 

 

ATIVIDADES PROPOSTAS 2- 

 

Orientação de atividades a serem propostas pelos pais e (ou) responsáveis do 
usuário durante o período de quarentena, mês de abril primeira parte. 

 

  Atividade 2.1 

   

                             ROBÔ RECICLAVEL 

Materiais: Caixas, garrafas e materiais recicláveis diversos. 

Objetivo: Confecção de um robô, tendo este, alguma funcionalidade especifica, ex: 
porta canetas ou objetos, suporte para lixo no quarto etc. 

Cuidados ao manusear os recicláveis e na utilização de tesouras, colas e demais 
materiais utilizados no projeto do robô. 

Utilize da imaginação e recursos variáveis sempre com a supervisão de um adulto. 

Boa diversão e mãos à obra. 

Não esqueça de mandar um vídeo do processo de confecção! 

 

Atividade realizada com sucesso ( )sim   ( )não. 

 

Descrição breve da atividade: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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Atividade 2.2 

 

DIA DO CHEFF 

 

 Nesta atividade se propõe a preparação de uma refeição com a ajuda e supervisão 
dos responsáveis. 

Algumas sugestões podem ser mais interessantes fáceis e divertidas, tais como 
pizza, cachorro quente, salada ou outra que não coloque em risco a integridade 
física. 

Buscar transformar o momento em algo divertido, evidenciando os cuidados com 
higiene e boas condutas alimentares. 

Após a comilança não esquecer de ajudar na organização e limpeza da cozinha. 

Objetivo: reforçar laços afetivos e familiares, aumentar o nível de independência e 
auto confiança. 

Atividade realizada com sucesso:  ( )sim  ( )não. 

 

No caso de sim, mande uma foto ou vídeo. Obrigado 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

 

Atividade 2.3 

       ATIVIDADE ARTISTICA 

Vamos fazer arte. 

Tire um dia para explorar o mundo da arte. 

Use os mais diversos materiais, pintura, desenho, colagem, dobradura e multiplique 
as possibilidades. 

Sempre com supervisão e muito cuidado com tudo inclusive a bagunça na casa. 

Após o trabalho concluído, organizar a bagunça e limpar toda a sujeira e não 
esqueça de registrar a obra prima.  Realizada a tarefa ( )sim  ( )não. 
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Atividade 2.4 

 

ACAMPAMENTO DIVERTIDO 

 

Materiais: Lençol, colcha, travesseiro e demais objetos adequados. 

Com a aprovação e supervisão dos responsáveis encontre um local adequado na 
residência, como sala, pátio ou mesmo o quarto. 

Use o lençol para fazer a barraca e decore com objetos e brinquedos. 

Faça algo bem divertido e colorido, uma cama improvisada e bom descanso. 

Objetivo: proporcionar momentos de diversão e alegria junto aos familiares. 

Atividade realizada com sucesso: ( )sim  ( )não. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

Atividade 2.5 

CINEMA PARTICULAR 

Materiais: caixa de papelão de tamanho médio, fita adesiva, tesoura. 

Com ajuda e supervisão do responsável faça um recorte na caixa em uma de suas 
bordas de modo que fique espaço para passar a cabeça de forma que fique o 
pescoço e cabeça dentro da caixa. No fundo da caixa use a fita adesiva para 
prender o celular ou tablet já com o vídeo/filme selecionado. 

Como funciona: deitado apenas com a cabeça dentro da caixa tente manter um 
ambiente bem escuro dentro da caixa e deixando o celular bem preso, passe a 
projetar o filme dentro da caixa como em um cinema particular. 

Cuidado para o celular não cair no rosto fazendo um recipiente bem firme e 
projetado para o mesmo. O mesmo pode ser feito na horizontal com uma caixa de 
sapato, sendo que diferente do outro cinema neste há apenas uma abertura para os 
olhos do espectador. Atividade realizada com sucesso: ( )sim  ( )não. 

___________________________________________________________________
___________________________________________Obrigado.  

207 / 305

DELL
Carimbo



ORIENTAÇÕES PARA AS FAMÍLIAS E SUAS RESPOSTAS 

 

 

- FAMÍLIA DE IGOR MIGLIORINI 

Não estão conseguindo realizar as atividades que foram sugeridas. Justificando que as tarefas 

da escola estão consumindo muito tempo.  

Estão mandando fotos de algumas atividades paralelas, mas que parecem com pouco 

engajamento pessoal e familiar. 

 

 

- FAMÍLIA DE JOÃO BATISTA 

Estão com muita dificuldade de realizar as atividades pois mãe não tem controle sobre os 

comportamentos de João, que estão agressivos. 

 

 

- FAMÍLIA DE THIAGO DE CASTRO 

Mandaram alguns vídeos de atividades porém nenhum com as propostas realizadas por nós. 

 

- FAMÍLIA DE GABRIELA KREISCH 

Demoraram uma semana para responder, porém quando responderam mostraram que estão 

cumprindo com as propostas feitas por nós. 
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AMA LITORAL SC – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA 

Rua São Paulo, 470 – Bairro dos Estados 

Unidade de Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264-0244 

 

ATIVIDADES PARA SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE QUARENTENA (23/03/2020) 
 
 

USUÁRIO: PAULO ALFREDO WATANUKI VASCONCELLOS 
PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELO USUÁRIO NA INSTITUIÇÃO: TANISE GOMES – TERAPEUTA OCUPACIONAL            

 
 

ATIVIDADE 
 

DESCRIÇÃO 
 

DATA DA 
EXECUÇÃO 

 
FOI POSSÍVEL 
REALIZAR A 
ATIVIDADE? 

 

 
DESCREVA BREVEMENTE COMO FOI O 

DESENVOLVIMENTO 

 
 
 

MANUTENÇÃO DA 
ATENÇÃO 

 

 
Sempre chamar sua atenção para o que está 
sendo proposto. Em alguns momentos o 
Paulo, mostra-se disperso, realizando falas 
que não estão no contexto. 
Ex.: Se estiverem cozinhando juntos e 
Paulo trouxer falas fora do contexto como 
“Fox Picture...”, pontuá-lo que agora estão 
cozinhando e não é o momento de falar 
sobre isso, traga assuntos relacionados ao 
alimento. 
 

 
Seg Ter Qua Qui Sex 

 
_____/_____/______ 

 

Realizado nos dias 
24,25,26 e 27/03 

 
( x ) Sim 

 
(  ) Não 

Quando ele ajuda na cozinha, ele lê a receita, 
pesa os ingredientes e fica focado no que está 
fazendo. 
 
**Enviado foto fazendo pizza 

 
 
 

ESTIMULAÇÃO DA 
INTENÇÃO 

COMUNICATIVA 

 
Continuar orientando Paulo a cumprimentar 
e a realizar solicitações. Ex.: “Oi, tudo 
bem?”, “Bom dia/boa tarde e boa noite”, 
“Por favor”, “Com licença” e “Obrigada” 
Pontuar quando Paulo utiliza da voz 
infantilizada para conseguir o que deseja.  E 

 
 

Seg Ter Qua Qui Sex 
 

_____/_____/______ 
 

Realizado nos dias 

 
 

( X ) Sim 
 

(  ) Não 

Faz parte do dia-a-dia 
 

**Não foi enviado nenhuma foto ou video 
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também incentivá-lo a manter o uso de 
frases durante os diálogos, principalmente 
nas solicitações.   

24,25,26 e 27/03 

 
 

ESTIMULAÇÃO DO USO 
DO PRONOME “EU” 

 
Treinar com Paulo em frente ao espelho, 
apontando para o seu reflexo e perguntando 
“Quem é?” e Paulo deve responder “Sou 
eu” 
Incentivar que Paulo use os pronomes em 
primeira pessoa: EU, MEU, MINHA ao 
invés de dizer “Do Paulo” 
 

 
 
 

Seg Ter Qua Qui Sex 
 

_____/_____/______ 
 

Realizado nos dias 
24,25,26 e 27/03 

 
 

(x  ) Sim 
 

(  ) Não 

24/03 – Frase de desenho/De presente 
26/03 – “Eu quero”/ “Eu peço” 

Realizado diariamente, mas tem dificuldade 
com a execução 

 
**Não foi enviado nenhuma foto ou video 

 
 

ASSISTIR FILMES, 
PROGRAMAS DE TV DO 
SEU INTERESSE OU LER 

LIVROS 

 
Estimular a narrativa por meio de perguntas 
relacionadas após assistir filme, programa 
de TV ou ler livro. Fazer Paulo recapitular, 
contando brevemente o que acabou de 
fazer. 

Seg Ter Qua Qui Sex 
 

_____/_____/______ 
 

Realizado no dia 24/03 

(x  ) Sim 
 

(  ) Não 

24/03 – Sistema solar 
 

**Não foi enviado nenhuma foto ou video 

 
 
   

 
 

ESTABELECIMENTO DE 
REGRAS SOCIAIS 
(COMBINADOS) 

 
Faça recorte de imagens de atitudes que 
você considera impróprias no 
comportamento de Paulo e cole em uma 
cartolina, fazendo o sinal de proibido em 
cima da foto e orientando-o que tal 
comportamento não pode se realizado. 
Assim estaremos contribuindo para que 
Paulo desenvolva a compreensão de regras 
básicas sociais e reduzindo a dependência 
de comportamentos indesejados. 
Ex.: “Pegue a imagem de uma criança 
gritando, faça o sinal de proibido em cima e 
cole na cartolina, explicando a Paulo 
porque não pode gritar.” 
Você pode expandir essa atividade criando 
também as “regras de casa”. 
Sempre que Paulo fizer algo errado, levar 
ele até o cartaz e relembrar os combinados. 

 
 
 
 

Seg Ter Qua Qui Sex 
 

_____/_____/______ 
 

Realizado nos dias 
24,25,26 e 27/03 

 
 
 
 
 
 
 
 

( x ) Sim 
 

(  ) Não 

  
 

24- Só ganharia o que queria se ajudasse nas 
tarefas de casa 

É cobrado dele diariamente de forma verbal  
 

**Não foi enviado nenhuma foto ou video 
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DANÇA 

 
Colocar uma música e dançar ao som da 
mesma, podendo chamar toda a família para 
entrar na dança. Atividades corporais 
musicais, além de serem prazerosas e, 
quando compartilhadas com a família, 
proporcionam momentos de interação e 
alegria, além de trazer exploração e 
desenvolvimento da consciência e 
coordenação corporal 
 

 
 
 

Seg Ter Qua Qui Sex 
 

_____/_____/______ 
 

Realizado nos dias 
24,25,26 e 27/03 

 
 
 

( x ) Sim 
 

(  ) Não 

 
 

Ele tem um pendrive de músicas que escuta e 
coloca na TV, ele não gosta de dançar 

coletivamente 
 

**Não foi enviado nenhuma foto ou video 

 
ARRUMAR A 

CAMA/GUARDAR 
ROUPAS E OBJETOS 

PESSOAIS 

 
Estabeleça junto à Paulo uma rotina de 
organização com seus pertences como por 
exemplo arrumar sua cama e guardar 
brinquedos e objetos de uso pessoal. Assim 
será possível trabalhar a independência e 
responsabilidade com seus pertences. 
 

 
Seg Ter Qua Qui Sex 

 
_____/_____/______ 

 
Realizado nos dias 

25,26 e 27/03 

 
( x ) Sim 

 
(  ) Não 

Arruma a cama, guarda as roupas, coloca a 
roupa suja na caixa de roupa, retira os talheres 

diariamente 
 

**Enviada foto arrumando a cama 
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AJUDAR A POR/RETIRAR 
A MESA 

 

 
Continuar atribuindo tarefas, como por e 
retirar a mesa, para que Paulo seja mais 
participativo no âmbito familiar. 
 

 
 

Seg Ter Qua Qui Sex 
 

_____/_____/______ 
Realizado nos dias 

25,26 e 27/03 

 
 
 

(  x) Sim 
 

(  ) Não 

Diariamente 
 

**Não foi enviado nenhuma foto ou video 

 
 

PREPARAR PEQUENAS 
REFEIÇÕES 

 
Inclua Paulo no preparo de alimentos mais 
simples, assim estaremos a incentivando a 
ter maior autonomia e independência para 
executar tarefas. Envolva-a em todo o 
processo desde a escolha da receita, da 
separação dos ingredientes até o preparo do 
alimento. Recapitule com ele todas as 
etapas. 
 

 
 

Seg Ter Qua Qui Sex 
 

_____/_____/______ 
 

Realizado nos dias 
24,25 e 26/03 

 
 

( x ) Sim 
 

(  ) Não 

24- Sovou massa de pizza/montou 
26- Bolo/Pão 

 
**Enviado foto fazendo pizza 

 

 
 

CUIDAR DE SI E SEU 
CORPO 

 
Supervisionar a higiene corporal, oral e o 
auto cuidado de Paulo, dando os comandos 
para que execute a atividade com cautela e 
mais pausadamente a fim de não pular 

 
 

Seg Ter Qua Qui Sex 
 

_____/_____/______ 

 
 

(  x) Sim 
 

(  ) Não 

Lava as mãos, escova os dentes, tomar banho. 
Ele não gosta de cortar as unhas 

 
**Não foi enviado nenhuma foto ou video 
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etapas e para que realize as tarefas de 
maneira eficaz 

 
Realizado nos dias 
24,25,26 e 27/03 

 
ESTÍMULO DE 

ATENÇÃO, 
CONCENTRAÇÃO E 

INTERAÇÃO 
 

 
Realizar atividades de quebra cabeça, 
sequência lógica, jogo da memória, pintura 
com guache, sublinhar palavras... entre 
outras com a ajuda a família 

 
 
Seg Ter Qua Qui Sex 

 
_____/_____/______ 

 
 

( x ) Sim 
 

(  ) Não 

Lego e quebra-cabeça faz sempre, mas não 
gosta de jogos. 
27- Enviado foto desenhando e pintando na 
folha sulfite (em família) 
 

 
 
 

 
ORIENTAÇÃO 

TEMPORAL 

 
Sempre que for realizar atividades com 
Paulo explicar a ele o dia, turno e horário 
que está sendo executada a tarefa. 
Exemplos: 
 “Paulo hoje é quinta-feira, agora são 4 
horas da tarde e nós vamos tomar café.” 
“Paulo antes tomamos café agora são 19 
horas da noite e iremos jantar” 
Se possível construam juntos um calendário 
e um relógio para que Paulo visualize e 
acompanhe manualmente o que está sendo 
explícito. 

 
 
 

Seg Ter Qua Qui Sex 
 

_____/_____/______ 
 

Realizado nos dias 
24,25,26 e 27/03 

 
 

( x ) Sim 
 

(  ) Não 

Café da manhã, almoço, café da tarde, janta 
 

**Não foi enviado nenhuma foto ou video 

 
OBSERVAÇÕES: família realizou todas as atividades, porém com algumas resalvas. 

 
 

 No dia 30/03 foi enviado pela terapeuta um vídeo cobrando o retorno das atividades enviadas para casa. 
 No dia 31/03 recebido retorno da família com algumas fotos. 
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  No dia 03/04 enviado aúdio com algumas orientações à respeito das atividades. 
 Desde então, não recebemos mais retorno da família. 
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Olá Senhores Pais e ou Responsáveis!!! 

 

Dando sequência as atividades de quarentena, encaminho abaixo as atividades para semana do dia 30/03/2020 ao dia 
03/03/2020. Conto com a participação de todos, vamos lá?! 
 
Atividades orientadas pela Psicóloga Tamyris Mees Espindola – CRP 12/16557 

Usuária: Amanda Macena de Lima 

 
Quarentena Produtiva!!! 

 

Segunda-feira 30/03/2020: Assistir o filme Divertidamente https://www.youtube.com/watch?v=da-CT-Pw3uw 

Vamos tentar assistir este filme? É muito legal!! Após assistir, fazer suas considerações: Gostou do filme? O que achou 
interessante, Por quê, etc. 
Hora Atividade: 2h 
Gravação: 30 segundos 
Conseguiu realizar a atividade: (     ) SIM   (     ) NÃO Por quê:  
Conte como foi a sua experiência:  
 
 
Terça-feira 31/03/2020: Receita Maluca 

Usar a criatividade e produzir uma receita deliciosa com os ingredientes que possui em casa. Sugestão: Pizza, pão salgado, 
torta de salsicha, bolo, etc.   
Hora Atividade: 2h 
Gravação: 30 segundos ou fotos 
Conseguiu realizar a atividade: (     ) SIM   (     ) NÃO Por quê:  
Conte como foi a sua experiência:  
 
 
Quarta-feira 01/04/2020: Circuito de atividades com obstáculos  

Em algum 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. Vamos lá, bora exercitar o corpo!!! 
Hora Atividade: 1h 
Gravação: 30 segundos 
Conseguiu realizar a atividade: (     ) SIM   (     ) NÃO Por quê:  
Conte como foi a sua experiência:  
 
 
Quinta-feira 02/04/2020: Dia Mundial da Conscientização do Autismo   

Mesmo distantes, não poderíamos deixar passar em branco este dia tão especial. Pensando nisso, que tal uma nova produção 
(cabelo e maquiagem) e uma fotinho no Instagram com uma camiseta AZUL ou uma camiseta da AMA para registrar este 
nosso momento? Vamos lá? Compartilha sua foto usando o @amalitoral_autismo 
Hora Atividade: 1h 
Gravação: 30 segundos 
Conseguiu realizar a atividade: (     ) SIM   (     ) NÃO Por quê:  
Conte como foi a sua experiência:  
 
 
Sexta-feira 03/04/2020: Diário 

Registrar com fotos como foi o seu dia, o que fez, com quem, o que se alimentou, o que assistiu, como está se sentindo, etc.  
Hora Atividade: 1h 
Gravação: 30 segundos ou fotos 
Conseguiu realizar a atividade: (     ) SIM   (     ) NÃO Por quê:  
Conte como foi a sua experiência:  
 
 
 
OBJETIVOS: Interação, Participação, Criatividade, Atenção, Emoção, Estimulação Motora e Estimulação Cognitiva. 
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Olá Senhores Pais e ou Responsáveis!!! 

 
Como todos já sabem, nós da AMA Litoral SC, unidade de Balneário Camboriú e unidade de Itapema, 

mediante aos últimos acontecimentos referentes ao COVID-19 (Corona Vírus), por decreto e normativas 

Municipais e Estaduais, paralisamos nossos atendimentos clínicos para preservar nossa saúde e a saúde 

de todos nossos usuários, desta forma, pensando em manter o processo terapêutico durante a 

quarentena sugerimos algumas atividades para serem realizadas em casa durante este período. Pedimos 

a todos que realizem as atividades juntamente com suas crianças/adolescentes e registrem estes 

momentos tão especiais e tão importante para a interação e continuidade no desenvolvimento dos 

nossos usuários. Lembrando que a participação ativa dos pais e responsáveis gera ainda melhor resultado 

em nossos processos terapêuticos. Podemos contar com vocês? Então vamos lá... 

 

Atividades orientadas pela Psicóloga Tamyris Mees Espindola – CRP 12/16557 

Usuária: Amanda Macena de Lima 

 

Quarentena Produtiva!!! 
 

Segunda-feira 23/03/2020: Assistir o filme Divertidamente https://www.youtube.com/watch?v=da-CT-Pw3uw 

Após assistir o vídeo, fazer suas considerações: gostou do filme? o que achou interessante, por que, como poderia usar no 

seu dia dia, etc. 

Hora Atividade: 1h 

Gravação: 30 segundos 

 

Terça-feira 24/03/2020: Dança 

Buscar uma música que goste e preparar uma coreografia juntamente com os pais/responsáveis. 

Hora Atividade: 1h 

Gravação: 30 segundos 

 

Quarta-feira 25/03/2020: Produção 

Tirar o dia para cuidar da beleza, fazer um penteado, ou uma maquiagem, hidratar os cabelos, pintar as unhas, se produzir 

com uma roupa que se sinta bem e registrar esse momento com fotos. Os pais ou responsáveis devem participar também. 

Hora Atividade: 1h 

Gravação: 30 segundos 

 

Quinta-feira 26/03/2020: Criar uma história animada usando a criatividade 

Use recortes de revistas, objetos, use a criatividade e se divirta. 

Hora Atividade: 1h 

Gravação: 30 segundos 

 

Sexta-feira 27/03/2020: Diário 

Anotar como foi o seu dia, todos as atividades que realizou, o que fez, com quem, o que se alimentou, o que assistiu, como 

está se sentindo, etc. Use a criatividade (desenho, recortes, etc.) 

Hora Atividade: 1h 

Gravação: 30 segundos 

 

 

OBJETIVOS: Interação, Participação, Criatividade, Expressão Corporal, Atenção, Emoção, Auto Estima e Estimulação 

Cognitiva. 

 

 

OBRIGADA!!! 
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  AMA LITORAL SC  
Associação de Pais e Amigos do Autista  

 

Rua 2080, n° 51, Centro  
Balneário Camboriú  

Fone: (047) 3264 – 0244  
 
 

 

Usuário: Daniel Niclevisk de Oliveira Gonçalves 

Profissional Responsável: Iago Bruno Gonçalves – Educador Musical 

Vendo este período de quarentena como uma oportunidade para que os pais e 
responsáveis trabalhem como cooterapeutas, possibilitando uma continuidade 
dos ganhos no que diz respeito às dificuldades autisticas trabalhadas em terapia, 
o presente documento traz algumas orientações e sugestões.  Nesse sentido, 
estabelecer uma rotina diária e envolver Daniel nas atividades da casa é uma 
das orientações, promovendo o máximo de momentos de interação com a 
família, além de trazer melhor organização, localização temporal e 
responsabilidade. Seguem algumas atividades voltadas para essa interação 
familiar e o desenvolvimento do paciente: 

01 - Qual é a música? 
 
Materiais: Teclado / Cadeira / sino 
 
Organização: Uma pessoa responsável por executar trechos da melodia no 
teclado e outra(s) para adivinhar a música. 
 
Como executar: Em cada rodada um competidor fica responsável de executar 
um trecho musical conhecido por todos, iniciando por poucas notas e 
aumentando. 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.  
Esta atividade é pensada a partir do relato do paciente de possuir um teclado, 
se faz necessário, portanto, estudar a melodia de algumas músicas para realizar 
a atividade, o que é facilmente encontrado na internet.   
 
Exemplos de músicas que podem ser utilizadas: 
 
 - Dó-ré-mi Pastorzinha:  
Dó ré mi fa   fa   fa   /   Dó ré dó ré  ré   ré    /   Dó sol fa mi   mi   mi   / Dó ré mi 
fa   fa   fa    
 
 - Parabéns pra você 
Sol sol la sol dó si  / sol sol la sol ré dó dó / mi mi sol mi dó si lá / fa fa mi dó ré 
dó dó  
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2 – Jogo Stop (adedanha) 
 
Materiais: Papel e caneta 
 
Como executar: Cada participante terá uma folha de papel e uma caneta. 
Devem ser escolhidos diferentes temas, como: Objeto, filme, animal, cor, nome, 
fruta, cidade, etc.  (os participantes colocam a mão para trás e falam ‘adedonha’ 
e mostram as mãos e os dedos e conforme a quantidade de dedos é a letra que 
vai ser direcionada para o jogo).  

Assim que a letra é escolhida, os participantes terão que escrever abaixo de 
cada tema, uma palavra com início da letra sorteada. Quem terminar primeiro de 
escrever em toda a linha com os temas grita: ‘Stop’, e na mesma hora todos 
devem largar o lápis e parar de escrever. 

Inicia-se a contagem. Se na hora da conferência, palavra por palavra, as pessoas 
forem acertando, marca-se 10 pontos para cada resposta certa. Se alguém 
escreve uma mesma palavra que outro jogador, marcará somente 5 pontos, 
quem não acertar ou não escrever nada, é 0. Somam-se no final da linha quantos 
pontos marcou. Assim se segue com várias letras. No final, quem fizer mais 
pontos é o vencedor. 

 

03 – Realizar atividades físicas 
Não iremos aqui estabelecer qual ou quais atividades físicas podem ser 
realizadas, mas se faz importante estabelecer um horário na rotina diária para a 
execução de algum alongamento, ou alguma luta (relato do paciente de a luta 
fazer parte da cultura familiar – pai - ). 

 

04 – Construção de um mangá. 
Sendo o mangá um gênero literário já explorado por Daniel, a proposta de criar 
um mangá com a família, criando uma hitória, pode ser bastante produtiva. Faz 
parte de um dos objetivos da terapia de Ed. Musical explorar artes musicais, 
visuais, aspectos pedagógicos e sócio-emocionais através do mangá e pode ser 
dado início nesse período de quarentena.  
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Resposta da mãe: 

 

Ele está muito teimoso, não aceita muito. Quer fazer as coisas sempre sozinho. Exemplo a do 

teclado, fica tocando mas se chegar perto no quarto ele para.  

Desenhando sempre, está bem nervoso pois quer voltar à sua rotina. Está dormindo muito. 

Minha sogra falou pra ele fazer bicicleta pra ajudar na perda de peso e não faz. Fora a teimosia 

pra higiene pessoal. Agora estou cobrando mais pois estou em casa sábado e domingo.  

Durante a semana estamos trabalhando com delivery. Tentei artesanato mas fez um pouco e 

não quis mais.  
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  AMA LITORAL SC  
Associação de Pais e Amigos do Autista  

 

Rua 2080, n° 51, Centro  
Balneário Camboriú  

Fone: (047) 3264 – 0244  
 
 

 

Usuário: Daniel Niclevisk de Oliveira Gonçalves 

Profissional Responsável: Iago Bruno Gonçalves – Educador Musical 

 
Documento 2 

 
Atividades  

(incluindo os objetivos terapêuticos) 
 

01 - Qual é a música? 
 
Materiais: Teclado / Cadeira / sino 
 
Organização: Uma pessoa responsável por executar trechos da melodia no 
teclado e outra(s) para adivinhar a música. 
 
Como executar: Em cada rodada um competidor fica responsável de executar 
um trecho musical conhecido por todos, iniciando por poucas notas e 
aumentando. 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.  
Esta atividade é pensada a partir do relato do paciente de possuir um teclado, 
se faz necessário, portanto, estudar a melodia de algumas músicas para realizar 
a atividade, o que é facilmente encontrado na internet.   
 
Exemplos de músicas que podem ser utilizadas: 
 
 - Dó-ré-mi Pastorzinha:  
Dó ré mi fa   fa   fa   /   Dó ré dó ré  ré   ré    /   Dó sol fa mi   mi   mi   / Dó ré mi 
fa   fa   fa    
 
 - Parabéns pra você 
Sol sol la sol dó si  / sol sol la sol ré dó dó / mi mi sol mi dó si lá / fa fa mi dó ré 
dó dó  

 
Objetivos terapêuticos:  
 • Atenção compartilhada e percepção de contexto de grupo.  
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 • Percepção tempo/espaço. 
 • Motricidade fina. (quando ele for executar a melodia) 
 • Percepção Sonora. 
 • Memória. 

 
 

2 – Jogo Stop (adedanha) 
 
Materiais: Papel e caneta 
 
Como executar: Cada participante terá uma folha de papel e uma caneta. 
Devem ser escolhidos diferentes temas, como: Objeto, filme, animal, cor, nome, 
fruta, cidade, etc.  (os participantes colocam a mão para trás e falam ‘adedonha’ 
e mostram as mãos e os dedos e conforme a quantidade de dedos é a letra que 
vai ser direcionada para o jogo).  

Assim que a letra é escolhida, os participantes terão que escrever abaixo de 
cada tema, uma palavra com início da letra sorteada. Quem terminar primeiro de 
escrever em toda a linha com os temas grita: ‘Stop’, e na mesma hora todos 
devem largar o lápis e parar de escrever. 

Inicia-se a contagem. Se na hora da conferência, palavra por palavra, as pessoas 
forem acertando, marca-se 10 pontos para cada resposta certa. Se alguém 
escreve uma mesma palavra que outro jogador, marcará somente 5 pontos, 
quem não acertar ou não escrever nada, é 0. Somam-se no final da linha quantos 
pontos marcou. Assim se segue com várias letras. No final, quem fizer mais 
pontos é o vencedor. 

Objetivos terapêuticos:  
 • Atenção compartilhada. 
 • Memória. (conhecimentos gerais) 
 • Questões pedagógicas (escrita) 
 

 

03 – Realizar atividades físicas 
Não iremos aqui estabelecer qual ou quais atividades físicas podem ser 
realizadas, mas se faz importante estabelecer um horário na rotina diária para a 
execução de algum alongamento, ou alguma luta (relato do paciente de a luta 
fazer parte da cultura familiar – pai -). 

Objetivos terapêuticos:  
 • Motricidade fina e grossa. 
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04 – Construção de um mangá. 
Sendo o mangá um gênero literário já explorado por Daniel, a proposta de criar 
um mangá com a família, criando uma hitória, pode ser bastante produtiva. Faz 
parte de um dos objetivos da terapia de Ed. Musical explorar artes musicais, 
visuais, aspectos pedagógicos e sócio-emocionais através do mangá e pode ser 
dado início nesse período de quarentena.  

 

Objetivos terapêuticos:  
 • Motricidade fina. 
 • Criatividade. 

 
Atividade de desenho em grupo: 

 
Materiais: Papel e lápis 
 
Organização: Dois times de duas pessoas. 
 
Como executar: Antes de começar a brincadeira, um dos membros deve ficar 
responsável por anotar o nome de objetos em pedaços de papel. O desenhista 
do time A irá retirar um papel e vai começar a desenhar o objeto solicitado no 
papel sem que o outro membro do time saiba qual objeto é. Cabe ao membro 
que não está desenhando descobrir qual objeto está sendo desenhado. Se 
descobrir o time ganha um ponto e se não descobrir paga uma prenda. 
Um cronometro pode ser adicionado ao jogo objetivando trazer uma noção de 
tempo para a brincadeira, por exemplo, a dupla tem 1 min para descobrir o objeto 
que está sendo desenhado. 
  
Objetivos terapêuticos:  
 • Atenção compartilhada e percepção de contexto de grupo. 
 • Percepção tempo/espaço. 
 • Motricidade fina.  
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  AMA LITORAL SC  
Associação de Pais e Amigos do Autista  

 

Rua 2080, n° 51, Centro  
Balneário Camboriú  

Fone: (047) 3264 – 0244  
 
 

 

Usuário: Lucas Norberto Campos 

Profissional Responsável: Iago Bruno Gonçalves – Educador Musical 

 

Vendo este período de quarentena como uma oportunidade para que os pais e 
responsáveis trabalhem como cooterapeutas, possibilitando uma continuidade 
dos ganhos no que diz respeito às dificuldades autisticas trabalhadas em terapia, 
o presente documento traz algumas orientações e sugestões.  Nesse sentido, 
estabelecer uma rotina diária e envolver Lucas nas atividades da casa é uma 
das orientações, promovendo o máximo de momentos de interação com a 
família, além de trazer melhor organização, localização temporal e 
responsabilidade. Seguem algumas atividades voltadas para essa interação 
familiar e o desenvolvimento do paciente: 

 

01 - Estabelecer uma rotina 

Se faz importante nesse período estabelecer o momento de ver filme, o momento 
de comer, o momento do banho, de atividades físicas e de dormir. Uma rotina 
bem organizada vai, da mesma forma, promover uma melhor organização para 
o Lucas.  

 

02 - Exercícios físicos 

Um dos aspectos importantes na rotina de Lucas é a de manter exercícios físicos 
diários. Partindo da mesma ótica de que é importante estabelecer uma rotina 
diária, se faz necessário nesse momento inserir nessa rotina atividades físicas 
que sejam possíveis de serem realizadas no espaço da casa e quintal. Uma 
sugestão é a de realizar alongamento no quintal ao acordar. Outra seria a de 
criar uma espécie de circuito com pequenos desafios. É uma atividade que vai 
exigir uma movimentação física e pode ser realizada em um pátio.  

 

03 - Delimitar o tempo com os filmes: 

Uma possibilidade para diminuir o hiperfoco nesse período é o de negociar a 
substituição dos filmes pelas músicas dos filmes. Por exemplo, ao invés de 
colocar o filme “Monstros S.A” , a proposta seria de ouvir a música tema do filme 
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e de narrar a história, ou de fazer uma dança com a música, o que poderia 
promover mais uma atividade de movimentação física no dia a dia.  

 

04 - Participar das atividades domésticas 

Buscando promover a autonomia, a proposta seria de delegar tarefas e 
responsabilidades a Lucas, como por exemplo de arrumar a cama, de colocar a 
mesa, ajudar a varrer o chão. Essas atividades devem ser diárias e muito bem 
claras a Lucas, algo que ele deva fazer e que apenas ele o faça.  

 

Relembrando orientações importantes referentes à fonoaudiologia: 

 Ao final do dia, pedir para o Lucas fazer uma narrativa 
dos acontecimentos que ocorreram durante o dia ou semana.    
 Sempre lembrar que o paciente não precisa repetir as próprias falas para 
ser compreendido.   
 Quando fizer um combinado é importante não fazer diferente do 
“prometido”, pois Lucas ainda apresenta dificuldades para seguir regras 
sociais.   

 

 

 

Exemplos de atividades: 

01 – Circuito 
Um circuito de obstáculos pode ser construído no quintal de casa. Tudo pode ser 
material para o circuito, como bolas, folhas, bacia, cordas etc. O objetivo é que 
Lucas se movimente e esteja envolvido na atividade. 

 

 

02 – Qual é o filme? 
Através de uma fala de algum filme e mímicas Lucas tentaria descobrir de qual 
filme se trata. Por exemplo “E eu vou soprar, sopraaar, sopraaaar”, e então Lucas 
poderia descobrir que se trata do personagem Lobo Mau. A proposta seria que 
ele também imite algum personagem e consiga portanto compreender a 
dinâmica da brincadeira.  
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03 – Qual é a música? 
 
Materiais: Reprodutor de áudio  
 
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, 
iniciando a execução do áudio por poucos segundos. Cabe aos competidores 
descobrirem qual a música.  
 

 

 

Obs.: A mãe respondeu em fotos e vídeos cumprindo a primeira parte das 
solicitações, foram reencaminhadas então as atividades sugeridas ressaltando 
os objetivos terapêuticos relacionados.  
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Olá Senhores Pais e ou Responsáveis!!! 
 

Dando sequência as atividades de quarentena, encaminho abaixo as atividades para semana do dia 30/03/2020 ao dia 
03/03/2020. Conto com a participação de todos, vamos lá?! 
 
Atividades orientadas pela Psicóloga Tamyris Mees Espindola – CRP 12/16557 

Usuário: Miguel dos Santos Alves Nogueira 

Quarentena Produtiva!!! 
 
Segunda-Feira 30/03/2020: Contação de histórias  

Invente uma história divertida e em forma de “cenário” conte essa história para nós. Use a criatividade para apresentar as 
cenas, use objetos, roupas, personagens, etc.  
Hora Atividade: 2h 
Gravação: 30 segundos ou fotos 
Conseguiu realizar a atividade: (     ) SIM   (     ) NÃO Por quê:  
Conte como foi a sua experiência:  
 
 
Terça-feira 31/03/2020: Receita Maluca 

Com a participação dos pais ou responsáveis, usar a criatividade e produzir uma receita deliciosa com os ingredientes que 
possui em casa. Sugestão: Pizza, pão salgado, torta de salsicha, bolo, etc.  
Hora Atividade: 2h 
Gravação: 30 segundos ou fotos 
Conseguiu realizar a atividade: (     ) SIM   (     ) NÃO Por quê:  
Conte como foi a sua experiência:  
 
 
Quarta-feira 01/04/2020: Circuito de atividades com obstáculos  

Em algum 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. Vamos lá, bora exercitar o corpo!!! 
Hora Atividade: 1h 
Gravação: 30 segundos 
Conseguiu realizar a atividade: (     ) SIM   (     ) NÃO Por quê:  
Conte como foi a sua experiência:  
 
 
Quinta-feira 02/04/2020: Dia Mundial da Conscientização do Autismo   

Mesmo distantes, não poderíamos deixar passar em branco este dia tão especial. Pensando nisso, que tal uma produção e 
uma fotinho no Instagram com uma camiseta AZUL ou uma camiseta da AMA para registrar este nosso momento? Vamos 
lá? Compartilha sua foto usando o @amalitoral_autismo 
Hora Atividade: 1h 
Gravação: 30 segundos 
Conseguiu realizar a atividade: (     ) SIM   (     ) NÃO Por quê:  
Conte como foi a sua experiência:  
 
 
Sexta-feira 03/04/2020: Diário maluco 

Em uma ou mais folhas, registre com recortes de revistas, ou desenhos, como foi o seu dia, o que fez, com quem, o que se 
alimentou, como está se sentindo, etc.  
Hora Atividade: 1h 
Gravação: 30 segundos ou fotos 
Conseguiu realizar a atividade: (     ) SIM   (     ) NÃO Por quê:  
Conte como foi a sua experiência: 
 
 
OBJETIVOS: Interação, Participação, Atenção, Concentração, Criatividade, Emoções, Estimulação Corporal e Estimulação 
Cognitiva. 
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Olá Senhores Pais e ou Responsáveis!!! 

 
Como todos já sabem, nós da AMA Litoral SC, unidade de Balneário Camboriú e unidade de Itapema, 

mediante aos últimos acontecimentos referentes ao COVID-19 (Corona Vírus), por decreto e normativas 

Municipais e Estaduais, paralisamos nossos atendimentos clínicos para preservar nossa saúde e a saúde 

de todos nossos usuários, desta forma, pensando em manter o processo terapêutico durante a 

quarentena sugerimos algumas atividades para serem realizadas em casa durante este período. Pedimos 

a todos que realizem as atividades juntamente com suas crianças/adolescentes e registrem estes 

momentos tão especiais e tão importante para a interação e continuidade no desenvolvimento dos 

nossos usuários. Lembrando que a participação ativa dos pais e responsáveis gera ainda melhor resultado 

em nossos processos terapêuticos. Podemos contar com vocês? Então vamos lá... 

 

Atividades orientadas pela Psicóloga Tamyris Mees Espindola – CRP 12/16557 

Usuário: Miguel dos Santos Alves Nogueira 

 

Quarentena Produtiva!!! 
 

Segunda-feira 23/03/2020: Alongamento 

Fazer atividades de alongamento ao ar livre (no quintal de casa) com os pais/responsáveis. Buscar vários tipos de 

alongamentos e instruir os pais para fazerem as atividades indicadas pelo usuário. 

Hora Atividade: 1h 

Gravação: 30 segundos 

 

Terça-feira 24/03/2020: Piquenique 

Separar alimentos, frutas, suco, preparar um ambiente gostoso ao ar livre (no quintal de casa), com toalha, almofadas 

juntamente com a participação dos pais ou responsáveis e desfrutar desse momento em conjunto, experimentando novas 

oportunidades de conhecer os alimentos e interagir com a atividade e os pais. 

Hora Atividade: 1h 

Gravação: 30 segundos 

 

Quarta-feira 25/03/2020: Jogo do copo https://www.youtube.com/watch?v=fFo1i8EIS74 

Orientação da atividade no link do vídeo a cima. Preferencialmente realizar com a participação de todos da casa. 

Hora Atividade: 1h 

Gravação: 30 segundos 

 

Quinta-feira 26/03/2020: Criar uma história animada usando a criatividade 

Use recortes de revistas, objetos, use a criatividade e se divirta. 

Hora Atividade: 1h 

Gravação: 30 segundos 

 

Sexta-feira 27/03/2020: Coreografia da música https://www.youtube.com/watch?v=CaTXgmHyMSk 

Usar a criatividade, fazendo coreografias para a música sugerida. Pais e responsáveis devem participar também. 

Hora Atividade: 1h 

Gravação: 30 segundos 

 

OBJETIVOS: Interação, Participação, Atenção, Concentração, Criatividade, Expressão Corporal e Estimulação Cognitiva. 

 

 

OBRIGADA!!! 
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 Olá Senhores Pais e ou Responsáveis!!! 

 

Dando sequência as atividades de quarentena, encaminho abaixo as atividades para semana do dia 30/03/2020 ao dia 
03/03/2020. Conto com a participação de todos, vamos lá?! 
 
Atividades orientadas pela Psicóloga Tamyris Mees Espindola – CRP 12/16557 

Usuária: Nataly Mayara Reicherdt 

 

Quarentena Produtiva!!! 

 
Segunda-Feira 30/03/2020: Alongamento 

Fazer atividades de alongamento ao ar livre (no quintal de casa) com os pais/responsáveis. Buscar vários tipos de 
alongamentos e instruir os pais para fazerem as atividades indicadas. 
Hora Atividade: 1h 
Gravação: 30 segundos ou fotos 
Conseguiu realizar a atividade: (     ) SIM   (     ) NÃO Por quê:  
Conte como foi a sua experiência:  
 
 
Terça-feira 31/03/2020: Receita Maluca 

Usar a criatividade e produzir uma receita deliciosa com os ingredientes que possui em casa. Sugestão: Pizza, pão salgado, 
torta de salsicha, bolo, etc.   
Hora Atividade: 2h 
Gravação: 30 segundos ou fotos 
Conseguiu realizar a atividade: (     ) SIM   (     ) NÃO Por quê:  
Conte como foi a sua experiência:  
 
 
Quarta-feira 01/04/2020: Circuito de atividades com obstáculos  

Em algum 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. Vamos lá, bora exercitar o corpo!!! 
Hora Atividade: 1h 
Gravação: 30 segundos 
Conseguiu realizar a atividade: (     ) SIM   (     ) NÃO Por quê:  
Conte como foi a sua experiência:  
 
 
Quinta-feira 02/04/2020: Dia Mundial da Conscientização do Autismo   

Mesmo distantes, não poderíamos deixar passar em branco este dia tão especial. Pensando nisso, que tal uma produção 
(cabelo e maquiagem) e uma fotinho no Instagram com uma camiseta AZUL ou uma camiseta da AMA para registrar este 
nosso momento? Vamos lá? Compartilha sua foto usando o @amalitoral_autismo 
Hora Atividade: 1h 
Gravação: 30 segundos 
Conseguiu realizar a atividade: (     ) SIM   (     ) NÃO Por quê:  
Conte como foi a sua experiência:  
 
 
Sexta-feira 03/04/2020: Diário 

Registrar com fotos como foi o seu dia, o que fez, com quem, o que se alimentou, o que assistiu, como está se sentindo, etc.  
Hora Atividade: 1h 
Gravação: 30 segundos ou fotos 
Conseguiu realizar a atividade: (     ) SIM   (     ) NÃO Por quê:  
Conte como foi a sua experiência: 
 
 
 

OBJETIVOS: Interação, Participação, Criatividade, Expressão Corporal, Atenção, Emoção, e Estimulação Cognitiva. 
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Olá Senhores Pais e ou Responsáveis!!! 

 
Como todos já sabem, nós da AMA Litoral SC, unidade de Balneário Camboriú e unidade de Itapema, 

mediante aos últimos acontecimentos referentes ao COVID-19 (Corona Vírus), por decreto e normativas 

Municipais e Estaduais, paralisamos nossos atendimentos clínicos para preservar nossa saúde e a saúde 

de todos nossos usuários, desta forma, pensando em manter o processo terapêutico durante a 

quarentena sugerimos algumas atividades para serem realizadas em casa durante este período. Pedimos 

a todos que realizem as atividades juntamente com suas crianças/adolescentes e registrem estes 

momentos tão especiais e tão importante para a interação e continuidade no desenvolvimento dos 

nossos usuários. Lembrando que a participação ativa dos pais e responsáveis gera ainda melhor resultado 

em nossos processos terapêuticos. Podemos contar com vocês? Então vamos lá... 

 

Atividades orientadas pela Psicóloga Tamyris Mees Espindola – CRP 12/16557 

Usuária: Nataly Mayara Reicherdt 

 

Quarentena Produtiva!!! 
 

Segunda-feira 23/03/2020: Assistir o filme Divertidamente https://www.youtube.com/watch?v=da-CT-Pw3uw 

Após assistir o vídeo, fazer suas considerações: gostou do filme? o que achou interessante, por que, como poderia usar no 

seu dia dia, etc. 

Hora Atividade: 1h 

Gravação: 30 segundos 

 

Terça-feira 24/03/2020: Dança 

Buscar uma música que goste e preparar uma coreografia juntamente com os pais/responsáveis. 

Hora Atividade: 1h 

Gravação: 30 segundos 

 

Quarta-feira 25/03/2020: Amigo Secreto Diferente 

Com a participação de todos da casa, devem separar os nomes e tirar como no amigo secreto normal. Ao invés de presenteá-

los com presentes “materiais”, serão presenteados com palavras e gestos de amor e carinho, exaltando as qualidades de 

cada um o que aquela pessoa representa pra você. 

Hora Atividade: 1h 

Gravação: 30 segundos 

 

Quinta-feira 26/03/2020: Criar uma história animada usando a criatividade 

Use recortes de revistas, objetos, use a criatividade e se divirta. 

Hora Atividade: 1h 

Gravação: 30 segundos 

 

Sexta-feira 27/03/2020: Diário 

Anotar como foi o seu dia, todos as atividades que realizou, o que fez, com quem, o que se alimentou, o que assistiu, como 

está se sentindo, etc. Use a criatividade (desenho, recortes, etc.) 

Hora Atividade: 1h 

Gravação: 30 segundos 

 

OBJETIVOS: Interação, Participação, Criatividade, Expressão Corporal, Atenção, Emoção, e Estimulação Cognitiva. 

 

 

OBRIGADA!!! 
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  AMA LITORAL SC  
Associação de Pais e Amigos do Autista  

 

Rua 2080, n° 51, Centro  
Balneário Camboriú  

Fone: (047) 3264 – 0244  
 
 

 

 

  

Usuário: Samuel da Silva de Souza 
Profissional responsável: Iago Bruno Gonçalves – Educador Musical 
 
 
Objetivos: Trabalhar a atenção, autonomia e independência, noção de 
tempo/espaço e ampliação do foco de interesse. 
  
 
 – Atividades diárias:  
 
Objetivando desenvolver a autonomia e a independência, sugere-se envolver e 
responsabilizar Samuel nas atividades diárias. Participar dos momentos de 
limpeza da casa, cozinhar, arrumar a cama e o quarto, ter uma 
responsabilidade diária como fazer a salada do almoço todos os dias ou 
lavar a louça todos os dias, são atividades comuns mas que conduzidas com 
objetivo claro potencializam o desenvolvimento de Samuel. Elas devem ser 
pensadas para, como dito anteriormente, promover a autonomia, portanto é 
importante que seja dada a oportunidade de fazer sozinho, errar, perceber o erro 
e ajustar o que for necessário, de forma que o pai, mãe ou responsável que 
estiver conduzindo a atividade atue como cooterapeuta, sem um apontar erros, 
mas demonstrando possibilidades e sendo um facilitador nesse processo de 
desenvolvimento.  
 
 - Estabelecimento de Rotina: 
 
Samuel já apresenta uma certa dificuldade de localização espaço/tempo, e neste 
período de isolamento social esse aspecto se acentua por conta da dificuldade 
de se estabelecer uma rotina. Nesse sentido, a orientação se dá em estabelecer 
horários para as tarefas do dia, como o café da manhã, alongamento e atividades 
físicas, ver filmes, realizar jogos, almoçar, dormir, tomar banho, etc. É importante 
estar previsto nessa organização da rotina um espaço de tempo limitado para o 
desenho, para que Samuel não passe o dia inteiro apenas desenhando. (obs.: 
As habilidades que Samuel apresenta ao desenhar devem ser incentivadas, mas 
esse hiperfoco pode vir a prejudica-lo se não for bem conduzido, já que promove 
longos períodos de reclusão, acentuando dificuldades nas habilidades sociais. É 
o que pode-se chamar de talento e merece ser desenvolvido, mas outras 
atividades devem ser inseridas no seu dia a dia, objetivando a ampliação do foco 
de interesse).  
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 - Atividades divertidas em família: 
 
Dentro da organização da rotina familiar, afim de ampliar o foco de interesse, a 
sugestão é a de promover momentos divertidos em família. Desde atividades 
como jogos de tabuleiro, esconde-esconde, busca de objetos, mímica, 
apreciação musical em família, identificar sons com olhos vendados, atividades 
envolvendo desenhos e até mesmo uma meditação são possibilidades para 
ampliar o foco de interesse de Samuel nesse período de quarentena, 
possibilitando o contato e a exploração de coisas novas.  
 
 

Exemplos: 
 

1 – Atividade de desenho em grupo: 
 
Materiais: Papel e lápis 
 
Organização: Dois times de duas pessoas, ex: Time A – Samuel e o pai, time B 
– Gabriel e a mãe. 
 
Como executar: Antes de começar a brincadeira, um dos membros deve ficar 
responsável por anotar o nome de objetos em pedaços de papel. O desenhista 
do time A irá retirar um papel e vai começar a desenhar o objeto solicitado no 
papel sem que o outro membro do time saiba qual objeto é. Cabe ao membro 
que não está desenhando descobrir qual objeto está sendo desenhado. Se 
descobrir o time ganha um ponto e se não descobrir paga uma prenda. 
Um cronometro pode ser adicionado ao jogo objetivando trazer uma noção de 
tempo para a brincadeira, por exemplo, a dupla tem 1 min para descobrir o objeto 
que está sendo desenhado. 
 
 
 
 

2 – 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. 
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3 – Jogo Stop (adedanha) 
 
Materiais: Papel e caneta 
 
Como executar: Cada participante terá uma folha de papel e uma caneta. 
Devem ser escolhidos diferentes temas, como: Objeto, filme, animal, cor, nome, 
fruta, cidade, etc.  (os participantes colocam a mão para trás e falam ‘adedonha’ 
e mostram as mãos e os dedos e conforme a quantidade de dedos é a letra que 
vai ser direcionada para o jogo).  

Assim que a letra é escolhida, os participantes terão que escrever abaixo de 
cada tema, uma palavra com início da letra sorteada. Quem terminar primeiro de 
escrever em toda a linha com os temas grita: ‘Stop’, e na mesma hora todos 
devem largar o lápis e parar de escrever. 

 

Inicia-se a contagem. Se na hora da conferência, palavra por palavra, as pessoas 
forem acertando, marca-se 10 pontos para cada resposta certa. Se alguém 
escreve uma mesma palavra que outro jogador, marcará somente 5 pontos, 
quem não acertar ou não escrever nada, é 0. Somam-se no final da linha quantos 
pontos marcou. Assim se segue com várias letras. No final, quem fizer mais 
pontos é o vencedor. 

 

Resposta da mãe:  

Olá...Boa Noite !!! 

 

Peço desculpa pela demora. 

Nós estamos bem ,graças a Deus !!!🙏🏼 

Estamos tentando nos acostumar com a Rotina. 

Até já registrei algumas das atividades dos meninos.  

Mas reconheço que tem sido difícil.  

Não em realizar a atividade, mas em registrar. Principalmente o Samuel tem se 
mostrado desconfortável por saber que estou filmando. 

Fala que não gosta. Acho que por está se tornando um rapazinho . 

Até então o Samuel está tranquilo gosta de casa e já entende a Quarentana. 

  

📍 Sábado ensinei o Samuel a fazer um arroz.  

Também já lava a louça e seca . 
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📍Tira e coloca  roupa do varal de pé.  

📍 Arruma a cama dele e arruma o quarto. 

📍 Antes tinha medo de acender o fogo ,mas já por iniciativa dele ,coloca  o leite 
na caneca ,esquenta e prepara Com Nescau para ele e o do irmão.  

📍Também liga a sanduicheira, passa manteiga e esquenta o pão do jeito que 
ele gosta. 

📍 Outro dia queria uma camiseta  que ainda não estava passada, daí ensinei 
ele a passar,de início meio inseguro ,mas aparentemente gostou da 
experiência. 

 

📍 Esses dias também pedi para ele me ensinar um pouco do que ele sabia 
sobre como tocar violão, peguei um vídeo da net vimos juntos enquanto o Pai 
estava na sala com o Bel ,ele resistiu mais viu que eu queria muito aprender 
então se esforço para tentar me mostrar como pegar e segurar no violão.  

📍Vimos muitos  filmes em família,filmes que eles gostam.  

📍Samuel tem demonstrado muito interesse sobre nossa infância e 
adolescência, feito bastante pergunta d e como nós conhecemos,sobre nossos 
pais como éramos na escola, se tínhamos dificuldade, etc.Tem nos feito muitas 
perguntas sobre musicas ,filmes etc. 

 

Observação: 

Quanto a jogos tivemos mais dificuldades de realizar em Família, reconheço.  

Percebo o Gabriel mais Ansioso do que o Samuel quanto a Quarentena. 

O Gabi tem mais dificuldade de Foco e de ficar parado por muito tempo, até 
mesmo quando está vendo televisão, Não consegue ficar só em um canal. 

Antes da Quarentena 

📍 OBSERVAÇÕES 

 

Hoje percebemos uma doença no Samuel, aparentemente está menos 
ansioso,e entediado. Tem desenhando menos .  

Hoje já também  demonstra interesses por outros filmes .Porque antes gostava 
de vê sempre os mesmos filmes,Hoje mesmo sem conhecer o 
filme,percebemos ele mudar pelo controle e parar em filmes para pra entender 
antes de prosseguir, muitas vezes até para e assiste o filme até o Final.  
Percebemos que ele tem rejeitado um pouco os mais infantil, e tem buscado 
por conteúdos menos kids. 😅 
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Tem pedido pra vê as trilogias e filmes que tenham uma sequência...Dizendo 
quer vê mais de adultos. 
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 Olá Senhores Pais e ou Responsáveis!!! 
 

Dando sequência as atividades de quarentena, encaminho abaixo as atividades para semana do dia 30/03/2020 ao dia 
03/03/2020. Conto com a participação de todos, vamos lá?! 
 
Atividades orientadas pela Psicóloga Tamyris Mees Espindola – CRP 12/16557 

Usuária: Thayná Gabrielly Lemes Corrêa 

 
Quarentena Produtiva!!! 

 

Segunda-Feira 30/03/2020: Assistir o filme Divertidamente https://www.youtube.com/watch?v=da-CT-Pw3uw 

Após assistir o vídeo, fazer suas considerações: gostou do filme? o que achou interessante, por que, etc. 
Hora Atividade: 2h 
Gravação: 30 segundos 
Conseguiu realizar a atividade: (     ) SIM   (     ) NÃO Por quê:  
Conte como foi a sua experiência:  
 
 
Terça-feira 31/03/2020: Receita Maluca 

Usar a criatividade e produzir uma receita deliciosa com os ingredientes que possui em casa. Sugestão: Pizza, pão salgado, 
torta de salsicha, bolo, etc.   
Hora Atividade: 2h 
Gravação: 30 segundos ou fotos 
Conseguiu realizar a atividade: (     ) SIM   (     ) NÃO Por quê:  
Conte como foi a sua experiência:  
 
 
Quarta-feira 01/04/2020: Circuito de atividades com obstáculos  

Em algum 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. Vamos lá, bora exercitar o corpo!!! 
Hora Atividade: 1h 
Gravação: 30 segundos 
Conseguiu realizar a atividade: (     ) SIM   (     ) NÃO Por quê:  
Conte como foi a sua experiência:  
 
 
Quinta-feira 02/04/2020: Dia Mundial da Conscientização do Autismo   

Mesmo distantes, não poderíamos deixar passar em branco este dia tão especial. Pensando nisso, que tal uma produção 
(cabelo e maquiagem) e uma fotinho no Instagram com uma camiseta AZUL ou uma camiseta da AMA para registrar este 
nosso momento? Vamos lá? Compartilha sua foto usando o @amalitoral_autismo 
Hora Atividade: 1h 
Gravação: 30 segundos 
Conseguiu realizar a atividade: (     ) SIM   (     ) NÃO Por quê:  
Conte como foi a sua experiência:  
 
 
Sexta-feira 03/04/2020: Contação de Histórias com Emoções 

Aproveite este período para fazer leituras e explorar os sentimentos e as emoções. Escolha alguma história do seu interesse 
e faça a leitura com a encenação da história, use sua criatividade para contar a história. Sugestões: gestos, objetos, cenário, 
etc. 
Hora Atividade: 1h 
Gravação: 30 segundos ou fotos 
Conseguiu realizar a atividade: (     ) SIM   (     ) NÃO Por quê:  
Conte como foi a sua experiência: 
 
 
OBJETIVOS: Interação, Participação, Criatividade, Atenção, Emoção, Auto Estima, Estimulação Motora e Estimulação 
Cognitiva. 
 

236 / 305

https://www.youtube.com/watch?v=da-CT-Pw3uw
DELL
Carimbo



 
 

Olá Senhores Pais e ou Responsáveis!!! 

 
Como todos já sabem, nós da AMA Litoral SC, unidade de Balneário Camboriú e unidade de Itapema, 

mediante aos últimos acontecimentos referentes ao COVID-19 (Corona Vírus), por decreto e normativas 

Municipais e Estaduais, paralisamos nossos atendimentos clínicos para preservar nossa saúde e a saúde 

de todos nossos usuários, desta forma, pensando em manter o processo terapêutico durante a 

quarentena sugerimos algumas atividades para serem realizadas em casa durante este período. Pedimos 

a todos que realizem as atividades juntamente com suas crianças/adolescentes e registrem estes 

momentos tão especiais e tão importante para a interação e continuidade no desenvolvimento dos 

nossos usuários. Lembrando que a participação ativa dos pais e responsáveis gera ainda melhor resultado 

em nossos processos terapêuticos. Podemos contar com vocês? Então vamos lá... 

 

Atividades orientadas pela Psicóloga Tamyris Mees Espindola – CRP 12/16557 

Usuária: Thayná Gabrielly Lemes Corrêa 

 

Quarentena Produtiva!!! 
 

Segunda-feira 23/03/2020: Alongamento 

Fazer atividades de alongamento ao ar livre (no quintal de casa) com os pais/responsáveis. Buscar vários tipos de 

alongamentos e instruir os pais para fazerem as atividades indicadas pela usuária. 

Hora Atividade: 1h 

Gravação: 30 segundos 

 

Terça-feira 24/03/2020: Dança 

Buscar uma música que goste e preparar uma coreografia juntamente com os pais/responsáveis. 

Hora Atividade: 1h 

Gravação: 30 segundos 

 

Quarta-feira 25/03/2020: Leitura e Narrativa 

Ler algo de seu interesse. (Sugestão declamar uma poesia). 

Hora Atividade: 1h 

Gravação: 30 segundos 

 

Quinta-feira 26/03/2020: Criar uma história animada usando a criatividade 

Use recortes de revistas, objetos, use a criatividade e se divirta. 

Hora Atividade: 1h 

Gravação: 30 segundos 

 

Sexta-feira 27/03/2020: Diário 

Anotar como foi o seu dia, todos as atividades que realizou, o que fez, com quem, o que se alimentou, o que assistiu, como 

está se sentindo, etc. Use a criatividade (desenho, recortes, etc.) 

Hora Atividade: 1h 

Gravação: 30 segundos 

 

 

OBJETIVOS: Interação, Participação, Criatividade, Expressão Corporal, Atenção, Emoção e Estimulação Cognitiva. 

 

 

OBRIGADA!!! 
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  AMA LITORAL SC  
Associação de Pais e Amigos do Autista  

 

Rua 2080, n° 51, Centro  
Balneário Camboriú  

Fone: (047) 3264 – 0244  
 
 

 

 

  

Usuário: Yan Frujuelle Ambra Vieira   
Profissional responsável: Iago Bruno Gonçalves – Educador Musical 
 

Vendo este período de quarentena como uma oportunidade para que os pais e 
responsáveis trabalhem como cooterapeutas, possibilitando uma continuidade 
dos ganhos no que diz respeito às dificuldades autisticas trabalhadas em terapia, 
o presente documento traz algumas orientações e sugestões.  Nesse sentido, 
além de continuarem vigentes as orientações passadas aos responsáveis por 
meio das devolutivas referentes ao ano de 2019, serão expostas aqui mais 
possibilidades para esse período. 

 

1 – Estabelecer uma rotina diária e envolver Yan nas atividades da casa é uma 
das orientações, promovendo o máximo de momentos de interação com a 
família, além de trazer melhor organização, localização temporal e delegando 
responsabilidades para ele. Havendo momentos pré-estabelecidos para tomar 
banho, almoçar, brincar, tempo limitado para o vídeo game, para atividades de 
leitura, para ver filmes, etc. Dessa forma mantém-se a organização e promove a 
autonomia do paciente, estando ele envolvido nas responsabilidades 
domésticas. 

 

2 - Realizar orientações para o uso de falas de personagens e o uso correto de 
pronomes (Evitar terceira pessoa), tanto do paciente se referir a si na terceira 
pessoa, quanto aos familiares se referirem a ele na terceira pessoa (ex.: O Yan 
ta de parabéns, nesse caso falar, Você está de parabéns) 

 

3 – Realizar jogos dinâmicos afim de estimular a interação e atenção, estimular 
atividades de desenho, escrita e leitura, afim de desenvolver aspectos 
pedagógicos. 
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Exemplos de Atividades: 
 

1 – Atividade de desenho em grupo: 
 
Materiais: Papel e lápis 
 
Organização: Dois times de duas pessoas, ex: Time A – Samuel e o pai, time B 
– Gabriel e a mãe. 
 
Como executar: Antes de começar a brincadeira, um dos membros deve ficar 
responsável por anotar o nome de objetos em pedaços de papel. O desenhista 
do time A irá retirar um papel e vai começar a desenhar o objeto solicitado no 
papel sem que o outro membro do time saiba qual objeto é. Cabe ao membro 
que não está desenhando descobrir qual objeto está sendo desenhado. Se 
descobrir o time ganha um ponto e se não descobrir paga uma prenda. 
Um cronometro pode ser adicionado ao jogo objetivando trazer uma noção de 
tempo para a brincadeira, por exemplo, a dupla tem 1 min para descobrir o objeto 
que está sendo desenhado. 
 
 
 

2 – 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. 
 

3 – Confeccionar um jogo  

 

Ex 1 - Amarelinha 
Materiais: Papel, lápis, tesoura e outras muitas possibilidades 

Confeccionando uma amarelinha, apenas escrevendo e desenhando no chão, 
ou recortando folhas, pintando, utilizando tecido, são muitas possibilidades em 
uma brincadeira tão simples, podendo promover um estímulo e desenvolvimento 
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pedagógico e motor, tanto na escrita, pintura, no recorte, etc. Além de ser uma 
atividade que promove atividade física na sua execução, desenvolvimento de 
atenção, abre possibilidades para trabalhar letras, números, etc.  

Outros exemplos de jogos que podem ser confeccionados e que abrem 
possibilidade de trabalhar os aspectos acima citados:  

Jogos das argolas: Pode ser confeccionado com rolo de papel higiênico ou 
outros materiais. 

Twister: Pode ser confeccionado desenhando pés e mãos em folhas e fazendo 
uma coleta de papel 

Instrumento musical: Um chocalho pode ser construído com latas e grãos. 

Pista de corrida: Pode ser confeccionada uma pista de corrida com papelão 
para brincar com carrinhos. 

 

Resposta da mãe:  

 
A resposta foi dada por meio de áudio. Resumidamente a mãe relatou sobre 
estar mantendo uma rotina escolar com as crianças e realizando algumas 
atividades. Seguiu a primeira parte do documento, referente à orientações 
feitas nas devolutivas do ano anterior, porém não realizou as atividades 
sugeridas. Foram então reenviadas as atividades ressaltando a importância e 
os objetivos terapêuticos da sua execução, e caso fossem criadas outras 
atividades elas fossem pensadas com base em objetivos terapêuticos.  
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  AMA LITORAL SC  
Associação de Pais e Amigos do Autista  

 

Rua 2080, n° 51, Centro  
Balneário Camboriú  

Fone: (047) 3264 – 0244  
 
 

 

 

  

Usuário: Yan Frujuelle Ambra Vieira   
Profissional responsável: Iago Bruno Gonçalves – Educador Musical 
 

Documento 2 
 

Atividades  
(incluindo os objetivos terapêuticos) 

 
 

1 – Atividade de desenho em grupo: 
 
Materiais: Papel e lápis 
 
Organização: Dois times de duas pessoas. 
 
Como executar: Antes de começar a brincadeira, um dos membros deve ficar 
responsável por anotar o nome de objetos em pedaços de papel. O desenhista 
do time A irá retirar um papel e vai começar a desenhar o objeto solicitado no 
papel sem que o outro membro do time saiba qual objeto é. Cabe ao membro 
que não está desenhando descobrir qual objeto está sendo desenhado. Se 
descobrir o time ganha um ponto e se não descobrir paga uma prenda. 
Um cronometro pode ser adicionado ao jogo objetivando trazer uma noção de 
tempo para a brincadeira, por exemplo, a dupla tem 1 min para descobrir o objeto 
que está sendo desenhado. 
  
Objetivos terapêuticos:  
 • Atenção compartilhada e percepção de contexto de grupo. 
 • Percepção tempo/espaço. 
 • Motricidade fina.  
 
 

2 – Qual é a música? 
 
Materiais: Reprodutor de áudio ou um instrumento musical / Cadeira / sino 
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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. 
 

3 – Confeccionar um jogo  

 

Ex 1 - Amarelinha 
Materiais: Papel, lápis, tesoura e outras muitas possibilidades 

Confeccionando uma amarelinha, apenas escrevendo e desenhando no chão, 
ou recortando folhas, pintando, utilizando tecido, são muitas possibilidades em 
uma brincadeira tão simples, podendo promover um estímulo e desenvolvimento 
pedagógico e motor, tanto na escrita, pintura, no recorte, etc. Além de ser uma 
atividade que promove atividade física na sua execução, desenvolvimento de 
atenção, abre possibilidades para trabalhar letras, números, etc.  

Outros exemplos de jogos que podem ser confeccionados e que abrem 
possibilidade de trabalhar os aspectos acima citados:  

Jogos das argolas: Pode ser confeccionado com rolo de papel higiênico ou 
outros materiais. 

Twister: Pode ser confeccionado desenhando pés e mãos em folhas e fazendo 
uma coleta de papel 

Instrumento musical: Um chocalho pode ser construído com latas e grãos, ou 
um tambor com galão de água, etc. 

Pista de corrida: Pode ser confeccionada uma pista de corrida com papelão 
para brincar com carrinhos. 

Objetivos terapêuticos:  
 • Concentração e foco; 
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• Criatividade; 
• Motricidade fina e planejamento motor. 
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Utilidade Pública Municipal - Lei nº 4977/26/02/2008 
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E-mail amalitoralsc@hotmail.com – amalitoral.blogspot.com 

 

 

 

 

 

Balneário Camboriú, 03 de abril de 2020. 

 

 

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS  

DURANTE O DECRETO MUNICIPAL E ESTADUAL 

 

 A Associação de Pais e Amigos do Autista – AMA Litoral SC, CNPJ 

08.825.233/0001-35 vem por meio deste comunicar que suspendeu todos os atendimentos 

na instituição , com base nos decretos municipais nº 9821/2020 (Prefeito de Balneário 

Camboriú) e o decreto 9826/2020 (Prefeito de Balneário Camboriú), bem como o Decreto 

Estadual 515/2020, a fim de preservar a saúde e garantir a segurança dos pacientes e 

funcionários.  

Nesse sentido, a instituição AMA Litoral vem por meio deste informar as atividades 

que estão sendo realizadas nesse período de quarentena, a fim de continuar dando o 

suporte para as famílias e aos atendidos.  

Diante disso, a coordenação da AMA Litoral e toda a sua equipe está mobilizada em 

formações continuadas e o contato frequente com as famílias por meio eletrônico como 

forma de preservar a saúde de todos.  

Com isso, desde o dia 17 de março de 2020, quando iniciou o Decreto, foi acordado 

de fazer um Plano de atividades individualizado para cada atendido, com base nas 

particularidade de cada caso. Assim foi elaborado atividades a fim da família se envolver 

juntamente com cada criança e/ou adolescente atendido, como forma de fortalecer os 

vínculos, bem como a família ser coo terapeutas, tendo todo o suporte da equipe AMA 

Litoral. Assim as atividades propostas envolveram habilidades motoras, físicas, 

psicossocial, motricidade fina/ampla, concentração, comportamento, criatividade, 

envolvimento/integração, diversão, comunicação, conhecimento, autonomia, autoestima, 

entre outras, englobando assim as diferentes áreas de atuação/atendimentos realizados na 
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instituição. Nesse sentido a equipe AMA Litoral, vem acompanhando as famílias em todo o 

processo de desenvolvimento das atividades, através de vídeos, fotos, relatos a qual está 

havendo um bom feedback das famílias referente as facilidades e dificuldades encontradas, 

além de haver essa troca positiva como forma de incentivo, empoderamento familiar, além 

da equipe AMA Litoral juntamente com as famílias estar contribuindo e fazendo a diferença 

na vida de cada atendido.  

Ressalta-se que a instituição AMA Litoral busca cada vez mais aprimorar e 

aperfeiçoar os atendimentos realizados, com isso, visto a atual situação de isolamento 

social, os profissionais continuaram trabalhando em suas casas através de aparelho remoto 

em contato com toda a equipe pelo Skype/vídeos conferências.  

Nesse sentido além do estudo caso a caso e elaboração dos planos de atividades 

para cada atendido, houve formações continuadas diariamente sobre diferentes temáticas 

que fazem parte do dia a dia como forma de aprimorar conhecimentos, troca de ideias de 

diferentes áreas de atuação, entre outros.  

Assim, devido a necessidade de todos os profissionais entender das medicações, 

devido ter usuários que tomam para estar bem. Os profissionais realizaram o levantamento 

das medicações que os atendidos fazem uso, e após houve discussão de cada medicação 

mais voltada ao autismo, desde os comportamentos, causas, efeitos colaterais, entre 

outros. Para aprimorar essa discussão em um outro dia, convidamos a Dra. Raquel Basso, 

psiquiatra, para falar sobre essa temática, bem como haver uma troca de ideias que venham 

a somar no dia a dia.  

Uma outra questão que foi levantada pelos profissionais foi o entendimento referente 

ao desenvolvimento infanto-juvenil, suas fases e evoluções das crianças típicas e atípicas. 

Assim foi dividido por faixa etária de ano a ano, e explanado de cada área de atuação da 

AMA Litoral. Esse momento foi bem positivo, pois foi possível haver uma boa discussão de 

casos, entendimentos nas diferentes áreas, fases de desenvolvimento, atividades de 

acordo com cada faixa etária, entre outros e o que pode ser trabalhado no dia a dia. Para 

a próxima semana pretende-se estudar e englobar a adolescência e a fase adulta da 

pessoa com Transtorno do Espectro Autista.  
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Uma oura discussão importante, foi sobre a forma de atendimento e o que podemos 

aperfeiçoar na AMA Litoral, assim foi convidado para a roda virtual Skype, o Terapeuta 

Ocupacional Fernando Calil que tem experiência na questão do autismo, sendo este um 

momento de muito conhecimento, trocas e aperfeiçoamento profissional.  

É importante salientar que a coordenação juntamente com toda a equipe AMA Litoral 

nesse período de isolamento social de acordo com o Decreto sempre teve muito unida e 

em busca de conhecimento através das formações continuadas. Além do mais foi dado e 

continuamos oferecendo todo o suporte para com as famílias, a fim de que eles se sintam 

motivados e confiantes junto com a equipe AMA Litoral SC na troca de ideias, realização 

das atividades em suas casas conforme proposto pelos profissionais, oferecendo incentivo 

e motivação para que as famílias consigam desenvolver as atividades propostas e assim 

fazer a diferença na vida dos mesmos.   

A Associação de Pais e Amigos do Autista – AMA Litoral SC está a disposição ás 

famílias e atendidos da instituição, para dar o suporte necessário nesse período.  

 

Atenciosamente, 
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DEVOLUTIVA ATIVIDADES ENVIADAS: 

Amanda Macena de Lima: 

 

4 
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Semana 23/03/2020 a 27/03/2020 Sim Não Participantes Considerações

Segunda-feira x Usuário e irmã Participou da atividade proposta (alongamento)

Terça-feira x Sem retorno

Quarta-feira x Sem retorno

Quinta-feira x Sem retorno

Sexta-feira x Sem retorno

Retorno das Atividades Propostas

Usuário: Miguel dos Santos Alves Nogueira

Terapêuta Responsável: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557
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Semana 23/03/2020 a 27/03/2020 Sim Não Participantes Considerações

Segunda-feira x Usuária e mãe Assistiram ao filme proposto

Terça-feira x Usuária e mãe Realizaram a atividade de dança

Quarta-feira x Usuária, mãe e pai Realizada atividade em família, retorno por audio

Quinta-feira x Usuária e mãe Realizada atividade da história, retorno por audio

Sexta-feira x Usuária Retornou a atividade do diário por audio

Retorno das Atividades Propostas

Usuário: Nataly Mayara Reicherdt

Terapêuta Responsável: Psicóloga Tamyris Mees Espindola - CRP 12/16557
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AMA LITORAL SC – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA 

Rua São Paulo, 470 – Bairro dos Estados 

Unidade de Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264-0244 

 

ATIVIDADES PARA SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE QUARENTENA (Março/2020) 
 
 

USUÁRIA: SORAYA COATTI AMARANTE DA ROSA 
PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA USUÁRIA NA INSTITUIÇÃO: TANISE GOMES – TERAPEUTA OCUPACIONAL            

 
 

ATIVIDADE 
 

DESCRIÇÃO 
 

DATA DA 
EXECUÇÃO 

 
FOI POSSÍVEL 
REALIZAR A 
ATIVIDADE? 

 

 
DESCREVA BREVEMENTE COMO FOI O 

DESENVOLVIMENTO 

 
 
 

ANTECIPAÇÃO 
 

 
Antes de desenvolver uma atividade, 
principalmente se não for de sua rotina, realizar 
a antecipação da mesma. Avisando 
anteriormente o que será realizado, assim 
Soraya irá compreender e se organizará com 
maior facilidade. 
 

 
Seg Ter Qua Qui Sex 

 
_____/_____/______ 

 
(  ) Sim 

 
(  ) Não 

 

 
 ESTIMULAÇÃO DA 

INTENÇÃO 
COMUNICATIVA 

 

 
Orientar a Soraya a cumprimentar e a realizar 
solicitações. Ex.: “Oi, tudo bem?”, “Bom 
dia/boa tarde e boa noite”, “Por favor”, “Com 
licença”, “Obrigada” e “Quero” 
 

 
 

Seg Ter Qua Qui Sex 
 

_____/_____/______ 

 
(  ) Sim 

 
(  ) Não 

 

 
ESTIMULAÇÃO A 

INTERAÇÃO 

 
Brinque junto com Soraya, dê preferência 
pelas brincadeiras que ela possui maior 
aceitação. Mesmo que num primeiro momento 
Soraya não aceite a interação, pegue o 
brinquedo, permaneça próximo à ela e comece 
a brincar sozinho, assim Soraya irá começar a 
se aproximar. 

 
 

Seg Ter Qua Qui Sex 
 

_____/_____/______ 
 

 
 

(  ) Sim 
 

(  ) Não 
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ESTIMULAÇÃO DA 
FALA 

 
Reforçar positivamente as tentativas de 
Soraya, sempre estimulando a fala como 
principal meio de comunicação. Estimulá-la a 
solicitar o que deseja através de palavras 
funcionais. 
 

 
 

Seg Ter Qua Qui Sex 
 

_____/_____/______ 
 

 
 

(  ) Sim 
 

(  ) Não 

 

 
 
    OUVIR MÚSICAS 

 
De preferência ouvir músicas clássicas devido 
à estimulação cerebral, apenas escutar e 
apreciar a música, sem colocar o clipe para 
assistir. 
 

 
 

Seg Ter Qua Qui Sex 
 

_____/_____/______ 

 
(  ) Sim 

 
(  ) Não 

 

 
 

EXPLORAÇÃO DE 
INSTRUMENTOS 

MUSICAIS 

 
O contato com instrumentos musicais pode 
trazer um grande desenvolvimento cognitivo 
além de outros aspectos, como a manutenção 
do foco e da concentração. Caso não tenha 
nenhum instrumento musical em casa podem 
ser baixados aplicativos no celular 
 

 
 
 

Seg Ter Qua Qui Sex 
 

_____/_____/______ 

 
 

(  ) Sim 
 

(  ) Não 

 

 
 
 
 

DANÇA 

 
Colocar músicas infantis e dançar ao som da 
mesma, podendo chamar toda a família para 
entrar na dança. Atividades corporais musicais, 
além de serem prazerosas e, quando 
compartilhadas com a família, proporcionam 
momentos de interação e alegria, além de 
trazer exploração e desenvolvimento da 
consciência e coordenação corporal. 
 

 
 
 

Seg Ter Qua Qui Sex 
 

_____/_____/______ 

 
 
 

(  ) Sim 
 

(  ) Não 

 

 
 
 
 

DIFERENTES 
TEXTURAS 

 

 
Explore junto com Soraya diferentes texturas 
como liso, àspero, macio, ondulado, duro, 
mole...entre outros. 
Ex.: Pegar uma pedra e dizer: “essa pedra é 
dura” e fazê-la tocar para sentir. 

 
 
 

Seg Ter Qua Qui Sex 
 

_____/_____/______ 

 
 
 
 

(  ) Sim 
 

(  ) Não 
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GUARDAR 
BRINQUEDOS 

 
Estabeleça junto à Soraya uma rotina de 
organização com seus brinquedos, tendo por 
regra que os mesmos sejam guardados ao 
término de cada brincadeira. Assim será 
possível trabalhar a responsabilidade com seus 
pertences. 
 

 
 

Seg Ter Qua Qui Sex 
 

_____/_____/______ 

 
(  ) Sim 

 
(  ) Não 

 

 
 

AJUDAR A RETIRAR A 
MESA 

 
Atribuir tarefas como colocar os objetos na 
mesa e ao final de cada refeição solicitar que 
Soraya coloque o prato, copo e talheres na pia, 
estimulando a ser mais participativa no âmbito 
familiar. 
 

 
 

Seg Ter Qua Qui Sex 
 

_____/_____/______ 

 
 
 

(  ) Sim 
 

(  ) Não 

 

 
 
 
 

PREPARAR 
PEQUENAS 
REFEIÇÕES 

 
Inclua Soraya no preparo das refeições, 
envolvendoa-a em todo o processo desde a 
escolha da receita, a separação dos 
ingredientes até o preparo do alimento. 
OBSERVAÇÃO: é importante incentivar que 
Soraya faça as refeições nos horários corretos 
e sentada à mesa. É interessante que a família 
realize as refeições em conjunto a fim de criar 
o hábito em Soraya. 
 

 
 
 
 

Seg Ter Qua Qui Sex 
 

_____/_____/______ 

 
 

(  ) Sim 
 

(  ) Não 

 

 
ESTÍMULO DE 

ATENÇÃO, 
CONCENTRAÇÃO E 

INTERAÇÃO 
 

 
Realizar atividades de quebra cabeça, contação 
de histórias, sequência lógica, jogo da 
memória, pintura com guache, sublinhar letras 
e números... entre outras com a ajuda a família 
e sentados, ajudando Soraya a compreender a 
necessidade de permanecer sentada. 
 

 
 
Seg Ter Qua Qui Sex 

 
_____/_____/______ 

 
 

(  ) Sim 
 

(  ) Não 

 

 
 

 
 
 

SEGUIR ROTINA 

 
Confeccionar junto com Soraya uma rotina de 
acordo com a dinâmica familiar, seguindo as 
atividades que a família já pratica em seu dia a 
dia e também eventuais mudanças. 

 
 
 
 
 

Seg Ter Qua Qui Sex 

 
 

(  ) Sim 
 

(  ) Não 
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Ex.: MANHÃ – acordar, tomar café (sentada à 
mesa e quando terminar levar louça à pia), 
tomar remédio, escovar os dentes e brincar 
(quando terminar guardar brinquedos) 
MEIO-DIA – almoçar e escovar os dentes após 
o almoço 
TARDE - tomar café (sentada à mesa e quando 
terminar levar louça à pia), escovar os dentes, 
brincar (quando terminar guardar brinquedos) 
e tomar banho 
NOITE - jantar (sentada à mesa e quando 
terminar levar louça à pia), escovar os dentes, 
colocar o pijama e deitar. 
 
 

 
_____/_____/______ 
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TABELA DESCRITIVA SOBRE ATIVIDADES SUGERIDAS DURANTE A QUARENTENA 

Igor dos Santos Migliorini 

Nome do Usuário:  

 

Família conseguiu realizar as atividades sugeridas (marcar com  X no sim e não; 

descrever o desenvolvimento da 0atividade quais foram as dificuldades encontradas e as 

facilidadades também: 

 

Atividade 

Sim 

S

i

m 

Não (por quê?) Desenvolvimento da atividade 

(dificuldades e facilidades) 

Segunda 

 

 Porque não tinha ainda 

organizado 00 

00 

 

Terça 

Jogos on-line 

de caça 

palavras 

Bike até a 

padaria 

 Tudo certo,,, Ok tranquilo 

Quarta 

Sim .  

Foi 

desenvolvido 

os horários 

 Ainda com um pouco inseguro 

E saber os minutos que 

antecede a hora. 

Mas já está bem melhor  
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Quinta 

Ele começa a 

pesquisa da 

escola  

 Ok 

Ele começa a copiaram 

pesquisa. 

Foi corrido..  

Sexta 

Segue a 

copiar a 

pesquisa da 

escola sobre 

nutrição... 

 Foi puxado e copiar  Terminou 

 

 

Balneário Camboriú, 23 de Março de 2020. 

 

 

 

 

 

255 / 305



 

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

 

Orientações para realizar com o paciente Thiago de Castro Moreira Silveira 

 

Orientações profissionais: Fisioterapia, Fonoaudiologia. Pedagogia, Psicologia e Terapia Ocupacional.  

Data de entrega: 23 de março de 2020 

Atividades para trabalhar em casa  
 

Horário  Objetivo Estratégias Observações 

Durante a manhã e 
antes de dormir  

Aumentar a força (tônus) dos 
músculos da boca. 

Escovar as bochechas durante a escovação 
dos dentes. 

É necessário ter o músculo forte para que a 
criança consiga emitir alguns sons.      

Durante o almoço e 
jantar. 

Aumentar a força (tônus) dos 
músculos da boca.  

Oferecer alimentos mais sólidos: pão 
francês, carne, cenoura em pedaços, 
biscoito, maçã e outros que tenham a mesma 
textura.  

Não deixar o Thiago colocar a língua para 
fora da boca com tanta frequência. 

Fazer o uso de copo comum, sem 
facilitadores. 

Esse objetivo além de aumentar a força de 
todos os músculos do rosto, ajudará na possível 
fala do Thiago futuramente.  

Durante as principais 
refeições  

Diminuir a sialorreia (saliva).  Evitar todos os alimentos derivados de leite. 

Exemplo de alimentos para evitar: bolo, 
chocolate, achocolatado, queijo, iogurte, 
bolacha e derivados. 

Apenas evitar.  

Esse objetivo vai diminuir a saliva em excesso 
produzida pelo Thiago e isso vai facilitar que 
sua boca fique fechada, resultando na 
respiração nasal. 

A respiração pela boca deixa os músculos do 
rosto mais fracos, além de prejudicar o sono.  
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Durante os finais de 
semana ou momentos 
de lazer.  

Desenvolver o brincar e a 
funcionalidade dos objetivos, 
aumentando assim o tempo de 
atenção e concentração.  

 

Estimular o brincar através de brincadeiras 
como, por exemplo, adoleta, segurando nas 
mãos do Tiago na intenção de demonstrar 
como realizar os movimentos.  

Incentivar o uso correto dos brinquedos e 
objetos brincando juntamente com Thiago, 
realizando o manuseio correto do 
brinquedo/objeto, sempre chamando sua 
atenção e não o deixando levar a boca. 

Retirar sempre que um objeto for levado a 
boca, usando a palavra “não” em tom de voz 
ais forte e firme, não o deixando em 
momento algum com objetos na boca. 

Este objetivo tem o intuito de aumentar a 
interação e atenção de Thiago. Buscando 
incentivar a intenção participativa e diminuir o 
uso dos objetos levados à boca de forma não 
funcional. 

Durante os finais de 
semana ou momentos 
de lazer. 

Estimular a criatividade e a 
imaginação.  

Brincadeiras envolvendo o colorir e brincar.  

Usar tintas, giz, lápis de cor e papel.  

Alguns modelos de desenhos estão sendo 
entregues juntos a esse documento.  

Essa atividade ajuda a desenvolver a 
motricidade fina (uso das mãos), coordenação 
motora, atenção, reconhecimento das cores e 
noção de espaço.  

Durante os finais de 
semana ou momentos 
de lazer. 

Estimular atenção e interação Pegar e arremessar bola com as mãos.  

Exemplos de brincadeira: batata quente, com 
música.  

Essa brincadeira pode ser realizada com 
balão com água. Alternar entre água morna e 
fria para os aspectos sensoriais.  

Utilizar a bola que está sendo doada para ter 
momentos de brincadeiras com Thiago, 
proporcionando a interação.  

Importante: não fazer brincadeiras que utilizem 
as pernas.  

Durante as atividades 
do dia a dia.  

Aumentar o tempo de 
permanência da criança sentada 
nas atividades. 

Estimular o sentar em todas as atividades 
que devem ser realizadas dessa forma. Em 
momentos de alimentação, somente oferecer 
o alimento quando sentado. Assistir TV (Ex: 
vídeos do interesse de Thiago) mantendo-o 
sentado.  

Para que Thiago realize as atividades com 
concentração e tenha um bom desenvolvido é 
necessário que obtenha a compreensão de 
permanecer sentado quando lhe é orientado. 
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Ao chegar ou sair de 
casa.  

Durante as brincadeiras 
que foram sugeridas.  

Trabalhar compreensão de 
comandos simples.  

Para alcançar esse objetivo o adulto deverá 
dar comandos para a criança e ajudar a 
realizar essa solicitação. 

 

Comando simples é pedir que a criança faça 
apenas uma coisa. 

 

Exemplo: Thiago abre a porta; Thiago 
pega o copo; Thiago pega o brinquedo; 
Thiago vamos passear. 

 

O ideal é que o adulto demonstre a ação 
enquanto solicita e posteriormente ajude a 
criança a fazer o mesmo.  

Para desenvolver a fala, o Thiago deve 
primeiramente entender o que é dito ao seu 
redor.  

 

A criança só faz o uso da linguagem quando 
entende a função desse ato.  
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Olá Senhores Pais e/ou Responsáveis! 

 

Como todos já sabem, nós da AMA Litoral SC, unidade Balneário Camboriú e unidade Itapema, 
mediante aos últimos acontecimentos referentes ao COVID-19 (Corona vírus), por decreto e 
normativas Municipais e Estaduais, paralisamos nossos atendimentos clínicos para preservar 
nossa saúde e a de todos os nossos usuários. Desta forma, pensando em manter o processo 
terapêutico durante a quarentena sugerimos algumas atividades para serem realizadas em casa 
durante esse período. Pedimos a todos que realizem as atividades juntamente com suas 
crianças/adolescentes e registrem estes momentos tão especiais e tão importantes para a 
interação e continuidade no desenvolvimento de nossos usuários. Lembrando que a 
participação ativa dos pais e responsáveis gera inda melhor resultado em nossos processos 
terapêuticos. Podemos contar com vocês?! Então vamos lá... 

 

USUÁRIO: THIAGO DE CASTRO MOREIRA SILVEIRA 

 

Estamos vivendo um momento bastante delicado e que nos obriga a ficarmos em casa. 
Porém este momento pode ser uma oportunidade excelente de estar junto e reforçar o vínculo 
com nossos filhos, por isso vamos aproveitar! Importante é que se dê atenção participe junto da 
atividade/brincadeira que se estiver realizando. 

Deixaremos sugestões de atividades para serem feitas diariamente durante a semana. 
São sugestões e nada impe que busquem mais atividades e também que adaptem de acordo 
com o contexto familiar e individual as atividades sugeridas. 

 

 

I -  ESTOURAR BOLHAS DE SABÃO: 

Chamar atenção de Thiago para as bolhas de sabão e incentiva-lo a buscar com a mão e 
estourar. Além disso podemos nos colocar na altura da criança para facilitar a contato visual 
entre a criança e o adulto. Associado a isto pode-se ir narrando o que esta acontecendo como 
por exemplo: “a bolha subiu, “esta descendo”, “contando os números a cada estourada” e etc. 

Essa atividade promove a coordenação visuomotora e manutenção da atenção e foco 
na tarefa. 
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II – ESTÍMULOS SENSORIAIS COM BEXIGAS: 

Os estímulos sensoriais são importantes para que as pessoas percebam melhor o 
mundo. Vamos estimular o sistema tátil. Encha bexigas (na falta de bexigas adapte para 
saquinhos pequenos) de coisas que gerem diferentes texturas e sensações (água, feijão, arroz, 
areia,trigo, entre outras coisas). Passe pelo corpo de Thiago e também permita que ele 
manipule. 

Sugestões para se falar enquanto estimula: 

Para chamar a atenção da criança e ensinar as partes do corpo: “a bexiga vai descer pela 
sua perna”, “ vou colocar a bexiga na sua cabeça” e etc. 

Para ensinar texturas: “que gelado”, “esse faz barulho”, “esse é mole” e etc. 

Para ensinar pesos e tamanhos: “essa é maior”, “essa é menor”, “ Esse é mais pesado”. 

 

 

III – TRABALHANDO A AUTONOMIA: Ajuda discreta para se vestir 

O que é ajuda discreta? É uma ajuda que não completa toda a ação, e que vai reduzindo 
a ajuda conforme a evolução da pessoa. 

Aproveitem os momentos de trocas de roupas para promoverem a autonomia. 

Ajuda para colocar a camiseta comessem colocando a cabeça e estimule para que 
encaixe os braços. 

Ajuda para calçar meias e tênis: pode-se começar mostrando o pé direito e o calçado 
direito e colocar no pé. Aos poucos vá dificultando o processo. 

Ajuda para colocar cueca e calça/bermuda: inicie colocando até os joelhos e incentive 
para que puxe para cima. Evolua de acordo com a compreensão de Thiago. 

 

 

IV – TRABALHANDO A AUTONOMIA: Ajuda discreta para se alimentar 

Segue o mesmo princípio da sugestão anterior, porém no que se refere a alimentação. 
Incentivem o uso de talheres. Auxiliem e a envolvam na elaboração de alimentos simples, 
permitindo/auxiliando que ele faça seu “lanche”. Se Thiago estiver com sede, auxilia-lo a abrir a 
geladeira, pegar a garrafa, abrir a garrafa, servir e tomar. 

Oferecer alimentos mais sólidos: pão francês, carne, cenoura em pedaços, biscoito, 
maçã e outros que tenham a mesma textura. Esse objetivo além de aumentar a força de todos 
os músculos do rosto, ajudará na possível fala do Thiago futuramente. 
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V – TRABALHANDO A AUTONOMIA: Ajuda discreta na higiene pessoal 

Incentivar e auxiliar a autonomia no pentear o cabelo, escovar os dentes, lavar as mãos, 
tomar banho e etc. Reforço que siga o mesmo princípio do conceito de ajuda discreta 
mencionado nas sugestões anteriores. 

O processo de desenvolvimento da autonomia promove uma melhor compreensão do 
mundo em que se vive (cognição), contribuindo para o bem estar e autoestima da pessoa. 

 

 

 

As atividades não devem parar somente nas sugeridas por nós. Busquem criarem 
atividades a partir da cultura e do contexto familiar. Se tornem protagonistas no 
desenvolvimento de seus filhos. Encorajem e incentivem o desenvolvimento de novas 
habilidades! Importante é que parem tudo o que estiverem fazendo para realizar as atividade e 
procurem dar mais ênfase no vínculo afetivo ao invés de ficar corrigindo a criança/adolescente 
a todo o momento. 

 

Contamos com a colaboração de vocês. Nos mandem de volta um feedback relatando 
se conseguiram realizar as atividades e como foi. Se encontraram dificuldades ou não e quais 
foram. 
Além disso pedimos que gravem vídeos curtos (aprox. 30seg.) da realização das atividades e nos 
mandem. 
Os vídeos podem ser também de atividades além das que sugerimos. 

 

Família conseguiu realizar as atividades sugeridas (marcar com  X no sim e não; 
descrever o desenvolvimento da atividade quais foram as dificuldades encontradas e as 
facilidadades também: 

Atividade Sim Não (por quê?) Desenvolvimento da atividade 
(dificuldades e facilidades) 

I    
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II    

III    

IV    

V    

 

Atensiosamente Equipe AMA Litoral. 

Balneário Camboriú, 23 de Março de 2020. 
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DELL
Carimbo



 

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

Orientações  

Usuário: Vinicius Rodrigues Motta 
Data: 23/03/2020 
Profissional: Thiago – Educador Físico 

 

 

Orientação de atividades a serem propostas pelos pais e (ou) responsáveis do 
usuário durante o período em que as atividades na instituição se encontram 

paralisadas. 

 

Atividade 1 

 

RESGATE DOS OBJETOS 

Materiais- linhas ou corda, bola ou similar que não ofereça risco; 

Três objetos, brinquedos ou acessórios que o usuário identifique como sendo seus. 

 

Execução- Alongamento dos principais grupos musculares, pernas tronco e braços. 

Definir uma área no chão onde se fará um círculo delineado com a linha ou corda, 
onde em seu centro estarão dispostos os objetos. 

Posicionando-se nas laterais do círculo o usuário bem como demais participantes. 

Através de passes se fará uma contagem para o resgate dos objetos. Ex: primeiro 
objeto 10 passes realizados com sucesso, segundo objeto 20 passes, terceiro 30. 

(Pode variar com a dificuldade do usuário, 2,5 e 10 passes por exemplo).  

Objetivos- Interação, diversão e sentido na ação. 

Realizar por 40min, ou um pouco mais fazendo a atividade algumas vezes. 

 

A atividade foi realizada com sucesso ( )sim  ( )não. 

Relatos:_____________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Atividade 2 

 

JOGO 

Materiais- Jogos de tabuleiros (Damas, Ludo, Xadrez etc). 

No caso de não possuir o jogo propomos a produção de um tabuleiro de damas, 
onde se substitui as peças por tampas, fichas e ou moedas. 

Execução- Realizar um alongamento prévio de forma divertida auxiliando o usuário 
nos objetivos. 

Realizar a atividade por 60 minutos, após fazer um breve relato da execução da 
atividade. 

Atividade realizada com sucesso: ( )sim  ( )não. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

Atividade 3 

 

DANÇA 

Materiais- Aparelho de reprodução musical (computador, rádio, aparelho de som). 

Execução- Realizar um alongamento prévio dos membros inferiores e superiores. 

Reunir-se para decidir ritmos e músicas de preferência. 

Usar o tempo como uma atividade divertida em família, enfatizando os movimentos 
de dança de forma livre e alegre. 

Tempo de atividade de 60minutos. 

Atividade realizada com sucesso ( )sim  (  )não. 

Relato da 
atividade:___________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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Atividade 4 

 

LIMPEZA 

Auxilio em casa nos afazeres domésticos. 

Nesta atividade será estimulado que o usuário auxilie os familiares em alguma 
atividade doméstica básica. 

Ex: Organizar os brinquedos, limpar e organizar o quarto, ajudar a varrer a casa, 
tirar o pó etc. 

Focar em atividades que exija desgaste físico moderado, buscando algo apropriado 
e seguro ao usuário. 

Atividade realizada com sucesso ( )sim  ( )não. 

Descreva a 
atividade:___________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

 

Atividade 5 

 

BOLICHE DIVERTIDO 

Materiais- 6 garrafas Pet ou plásticas, bola média ou bola feita com meias. 

-Confeccionar as garrafas com fitas ou cores divertidas e posicionar a uma 
distância de aproximadamente 4 metros em algum espaço livre disponível ex: 

corredor ou alguma área aberta. 

Mínimo de dois jogadores com três lançamentos cada. 

Após a somatória dos pinos derrubados se define o resultado. 

Tempo de 60 minutos. 

Atividade realizada com sucesso: ( )sim  ( )não. 

Relato da 
atividade:_________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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DELL
Carimbo



 

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

Orientações 

Usuário: Willian David Domingues Sanabria 
Data: 23/03/2020 
Profissional: Fgª Monique Fernanda Hess 

 

Atividade 1  

Objetivo 

 Estimular a comunicação verbal e narrativa.  

Materiais 

 Livros com pequenas histórias. 
 Filmes infantis para assistir em família.  
 Momento pai e mãe: contos antes de dormir.  

Estímulos  

 Após a leituras, filmes e/ou contos, solicitar que William diga o que entendeu 
das histórias.  

 Perguntar o nome dos personagens e fatos que aconteceram vão trabalhar a 
memória e aumento do vocabulário. 

Foi possível desenvolver essa atividade? SIM ( x ) NÃO (  )  

Quais foram os resultados obtidos? 

Assistimos o filme MOUGLI O MENINO LOBO, ele presta atenção todo o filme e 
perguntamos para ele o que mais gosto? Ele falou: o GORILA. Contos ele prefere 
contos da imaginação do STAR WARS. Está sendo um pouco difícil fazer leitura com 
ele, mais na escola ele gosta de GIBIS, em casa estamos tentando. 

Usuário: Willian 
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Atividade 2   

 

 

Objetivo 

 Realizar mais brincadeiras com os irmãos para que William aprenda a 
compartilhar os brinquedos e momentos.  

 Propor brincadeiras que sejam fora do uso de eletrônicos 

Materiais 

 Pintura e desenho livre.                                          
 Carrinhos, bonecos, escolinha (em grupo).  
 Montar legos em grupo com a participação dos pais.  
 Fazer sanduiches, bolo ou alguma receita simples que possa ser realizada em 

família.  

Estímulos  

 Lembrar que deve ser em grupo e não apenas para o William, pois ele precisa 
aprender a esperar o tempo do outro e compartilhar as brincadeiras. 

 Realizar combinados diante situações que deseja que William realize, e 
quando forem realizadas essas atividades/comandos e/ou quando possuir 
comportamento adequado, lhe oferecer reforços positivos com elogios ou com 
alguma coisa de seu interesse. 

 

Foi possível desenvolver essa atividade? SIM ( x ) NÃO (  )  

Quais foram os resultados? 

 Cozinhamos PANKEKAS, fizemos fantoches cada um contava uma história, tem que 
estar falando para will aguardar sua vez, mais ele aceita. 

 

                                                                         

                                                  Usuário: Willian 
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Atividade 3  

Objetivo 

 Desenvolver momentos em família com música e dança.  

Materiais  

 Colocar músicas infantis ou as que os pais achem adequadas para o momento, 
nesse caso sem vídeo, apenas o estímulo sonoro. 

 Cada membro da família pode escolher sua música favorita e colocar para 
todos escutarem.  

 Colocar vídeos de karaokê no YouTube para cantar junto, nessa brincadeira 
cada um pode ter sua vez de cantar, enquanto os outros serão a plateia.  

Estímulos  

 Ouvir músicas: Atividades de apreciação musical podem trazer um estímulo 
cerebral único, principalmente músicas com grande coloração sonora (vasta 
quantidade de instrumentos, como músicas clássicas executadas por 
orquestra).   

 Dançar: Atividades corporais musicais podem trazer uma exploração e um 
desenvolvimento da sua consciência e coordenação corporal. 

 

Foi possível desenvolver essa atividade? SIM ( x ) NÃO (  )  

Quais foram os resultados? 

Cozinhamos PANKEKAS, fizemos fantoches cada um contava uma história, tem que 
estar falando para will aguardar sua vez, mais ele aceita. 

                                                                  

                                                        Usuário: Willian 
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Reunião 24/03/2020 – 10h as 11:30h - Equipe AMA Litoral 

 
Catia iniciou a reunião comentando sobre o retorno dos pais sobre as atividades enviadas. 
Sugerido desenvolver o PPR com todos os pacientes, ou os que tiverem mais dificuldades. Pensar 
nas atividades para trabalhar um pouco mais as fases de desenvolvimento de acordo com as 
idades.  
 
Fases a partir de 1 ano: Fonoaudiologia: primeiras palavras, bilabiais, onde um lábio encosta no 
outro, mamãe, papai, auau, nesta fase que a criança começa compreender que consegue se 
comunicar através da fala. Importante observar essa fase e criança não estar mais fazendo uso 
do bico, para não usar de gestos e mimicas para se comunicar. Deve ser bem estimulado. Na 
parte auditiva, começam a cumprir comandos simples “pega o copo em cima da mesa”, nessa 
fase a criança já consegue compreender e executar. É uma fase que as crianças imitam, os 
bichos, os pais, etc. Importante utilizar os sons das coisas para estimular. Na amamentação, é 
uma fase que a criança já inicia comendo comidas sólidas.  
 
Psicologia: autoconsciência, ansiedade quando comete erros, empatia. 
 
Fisioterapia: fase que sai dos movimentos reflexos, entra na fase dos movimentos rudimentares, 
começa se tornar voluntário, a criança já tem controle de tronco, cabeça, e consegue formar de 
manipulação (rolar, rastejar, etc), capacidade de se locomover, capacidade de explorar o mundo 
(pegar, receber, manipular os objetos). Começa as primeiras formas de esquema corporal, a se 
perceber no mundo e o desenvolvimento viso-motor começa rastrear melhor o objeto e pegar. 
 
Citado sobre a fase do ano que a criança nasce (verão, inverno), crianças que nascem no verão 
são mais “livres”, exploram mais, experimentam mais. Crianças que nascem no inverno passam 
mais tempo “embrulhadas” em roupas, meias, etc.  
 
Pedagogia: nessa fase de 1 ano que a criança começa a brincar com as “motoquinhas”. A partir 
de 1 ano e 5 meses começa observar os comportamentos e a fala. Importante, estimular o uso 
dos talheres. No autismo quando apresenta alguma alteração ou mesmo algum transtorno a 
criança não apresenta esse comportamento de usar o lápis ou pegar algo com a mão (parte 
motora fina). Questões de reflexos, viso-motor, colocar a mão no objeto para ver a reação do 
outro. Autista geralmente fica mais isolado, não tem esses comportamentos. Importante 
trabalhar com objetos mais “grossos” (giz, lápis, etc). 
 
Terapeuta ocupacional: começa a ter controle do esfíncter, fazendo os treinamentos aos 
poucos, começa pensar no desfralde. 
 
Comentado sobre questões de frustrações, importância da necessidade dos filhos terem 
frustrações e conseguirem desenvolver habilidades para saber lidar. Sugerido para trabalhar no 
grupo de pais, que antes do autismo existe uma criança, é preciso compreender a criança para 
depois saber lidar. Pensar em como trabalhar essas questões com os pais de acordo com cada 
estrutura familiar. Trabalhar a autonomia dos autistas pq eles são capazes. Necessidade dos pais 
desenvolverem autonomia dos filhos.  
 
Sugerido a participação dos profissionais no grupo de pais, principalmente dos que são 
responsáveis pelos filhos, fazendo que eles participem e trazendo mais próximos da instituição. 
 
Controle e responsabilidade da secretária, manter a agenda de retorno médico. 
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Reunião 25/03/2020 – 09h às 11h – Equipe AMA Litoral 

Com a participação da médica Dra. Raquel, foi dado Início a reunião sobre medicamentos. 

 

Citado sobre o risperidona, e as questões que foram levantadas na reunião anterior. 

 

Foi compartilhado informações sobre os medicamentos no grupo do WhatsApp, visto que a 

risperidona não foi o primeiro medicamento indicado. Primeiro foi o haldol, uma medicação 

onde poucos pacientes ainda utilizam por conta do efeito colateral. Haldol, amplictil e neoleptil 

que é o mais usado em associação com risperidona. Diferença: quando iniciou o uso, para 

padrões de psicose, principalmente para esquizofrenias e outros transtornos esquizoafetivos, 

mesmo não indicado diretamente ao autismo. Alucinações auditivas, visuais, delirantes, etc, mas 

funcionam para outros sintomas, por exemplo leptil foi usado para psicose, porém como tem 

efeito sedativo é utilizado para o sono. Perceberam que as medicações funcionavam muito bem 

para agressividade, mutilação, em padrões de crises, e então foi utilizado para transtorno de 

conduta, TOD, etc. Ainda está sendo trabalhado para incluir o TEA nas bulas destas medicações. 

Efeitos colaterais mais comuns dos antipsicóticos: efeitos extrapiramidais, são questões 

evidentes no tratamento dos pacientes que usas antipsicóticos, relacionado a questões de 

circuito neurológico e quais receptores que atinge. Distonia, enrijecimento da mandíbula, 

pseudoparkinsonismo, caracterizado por tremor de membros superiores, visto a variação da 

idade, nem sempre eles conseguem segurar bem firme um lápis ou dificuldade para comer. 

Explorado questões de efeitos colaterais. Na esquizofrenia, possui os sintomas positivos, 

alucinações e delírios e negativos de apatia, anedonia, abolia, embotamento afetivo e os 

medicamentos citados a cima, não respondiam bem, então foi estudado novos medicamentos 

para mexer nos sintomas negativos. Visto as questões comportamentais de esquizofrenia e TEA 

iniciou-se a utilização dos mesmos medicamentos para ambas patologias. Foi retirado haldol 

para tratamento ouro e passado a utilizar a risperidona, possui efeito colateral igual aos outros 

medicamentos citados. Contudo observa-se alguns “problemas” como o aumento de peso, 
padrão de efeito sedativo, muito cuidado com a introdução, de forma gradual e pequena, 

medindo aos poucos até o paciente estabilizar por conta do efeito sedativo. Questões da 

impulsividade, boderline, transtorno de humor, TDAH, a risperidona é indicado para diminuir a 

hipercinesia (acalmando, acompanhar atividades, etc). Geralmente os pacientes que tem TEA 

possuem outros transtornos associados, como exemplo, hiperatividade, déficit de atenção, 

transtorno de ansiedade, TOD, transtorno de conduta, TOC. Flouxetina e sertralina auxilia na 

impulsividade também. A grande maioria dos pacientes autistas não são TEA somente, 

geralmente apresenta outros diagnósticos associados. Por conta da risperidona é importante 

cuidar da síndrome metabólica, alteração de perfil glicêmico. Uma vez por ano é solicitado 

exames laboratoriais para avaliar funções de TGO, TGP, alcalina, etc. Imipramina, mais antigo 

utilizado para diurese noturna, e agitação psicomotora, etc. 

 

Importante entendimento e participação dos pais para criança estabilizar. Muitas famílias 

retiram a medicação sem acompanhamento médico, perde-se considerações do efeito 

esperado; Ideal aguardar uma média de 14 dias para absorção do organismo e efeito esperado. 

 

Sensaz ou toanipe ou “areneprazol”, muito utilizado e estudado para o TEA. 

 

Quetiapina ou olanzapina não pode ser utilizado em crianças, somente adolescência quando a 

risperina não faz mais efeito. 

 

Citado sobre medicamentos de alto custo, dificuldade de liberação, comprovações e medidas 

judiciais.  
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Dúvidas sobre Cannabis e depakene, explorado informações sobre melhora de quadros, inibi 

compulsão alimentar. Maioria das drogas usadas para atuar em determinada patologia e em 

larga escala identifica que atua para diversas áreas. 

 

Depakene funcionava muito no humor irritável, comportamento impulsivo, neurotransmissor e 

circuito neuronal.  

 

Transtorno de humor bipolar é utilizado o lídio e depakene. 

 

Depakene, efeitos colaterais: controle bioquímico 1x no ano por conta de alteração da função 

hepática, no início náuseas e vômitos, aumenta questões urinarias, alteração do padrão motor 

(incomum) algumas alterações do perfil de coagulação sanguínea, quadros se cefaleia.  

 

Cannabis, a planta extraída em laboratório tem mais de 400/410 princípios ativos (substâncias) 

e somente 2 que possui comprovação científica que funciona para quadro de pacientes epilepsia 

refratária, já utilizado diversos outros medicamentos não alcançaram resultados. Quadro de 

pacientes com história de dor crônica, pacientes terminais, que outras medicações como 

morfina, etc não fazem mais efeito. Quando em uso, fica mais lento, calmo, mais tranquilo, baixa 

ansiedade, contudo apresenta efeitos rebote, onde passa o efeito da droga e causa transtorno 

de ansiedade rebote. De todas as drogas é o mais ansiogênico. Além da regulamentação, 

precisa-se de laboratórios de confiança para disponibilizar somente o princípio ativo funcional.  

 

Abordado a conduta dos pais quanto as medicações, óleos, entendimento do autismo, trocas de 

experiências em grupos de facebook, etc, buscam alternativas para tentar um passo a frente no 

tratamento dos filhos. Tratar pacientes psiquiátricos deve tratar as famílias também. Orientar 

os pais todas as questões científicas e quanto aos tratamentos alternativos sem comprovação 

científica de resultados. 

 

Suporte espiritual principalmente da família pode ser um pilar terapêutico uma vez identificado 

evidências.  

 

Buscar evidência cientificas de publicações com embasamento e certificações. 

 

Por fim, orientado sobre a conduta médica, de controle de sedação dos pacientes para 

atendimento/intervenção e melhor resultado, não deixando os pacientes muito dopados e/ou 

sem medicação para que possamos manter o processo terapêutico adequado e conseguir 

trabalhar com os objetivos e desenvolvimento desejado/esperado. 
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Reunião 26/03/2020 – 10h às – Equipe AMA Litoral 

 

Iniciada reunião sobre o retorno dos pais quanto as atividades enviadas. 

 

Sugestão de fazer vídeos/lives para orientações aos pais/crianças. 

 

Orientado sobre o contato direto com os pais, padronizar que seja somente no email ou 

whatsapp da AMA, evitando que as informações se percam. 

 

Conforme os pais encaminhar o retorno das atividades será encaminhado aos terapeutas. 

 

Todas as ações do dia 02/04/2020 foram canceladas. Foi sugerido fazerem uma “hastahtag”.  

 

Sugerido a instituição ter um instagram. 

 

“Inauguração” prevista para o dia 18/06/2020 – Dia do Orgulho Autista (AMA Litoral e Itapema). 

 

Fase 2 anos: Se expressam melhor, já apresentam vontades próprias, apresentam birras, mais 

desafiadoras, para testar os pais, descoberta, reconhece o que é seu o que é do outro. 

Reconhecem cores primárias, desenho sem controle de esquema porém mostra indicador para 

realizar os desenhos, letra do nome, números até 5 mas não reconhece a quantidade também. 

Perceber as texturas. Fase do desfralde, sinaliza quando tem vontade de ir ao banheiro. 

Entendem que as atitudes terão consequências. Principal fase de autonomia, liberdade maior 

de locomoção, mobilidade, começa desenvolver os movimentos, equilíbrio, segurar, lançar, 

empurrar, etc. Controle maior sobre o mundo, explora mais. Movimentos de locomoção 

(caminhar, correr, pular) manipular, e estabilidade. Não exigir complexidade de movimento 

nessa fase da vida, mas permitir que a criança desenvolva uma variável de movimentos. Fase 

importante para explorar o mundo e aprender a se controlar e movimentar. A criança começa a 

compreender e emitir frases simples, não somente repetir a fala do adulto. Pergunta nomes, 

imita comportamento dos adultos, localiza os sons em todas as direções, compreende 

comandos simples e mais complexos também, reconhece e responde pelo seu nome. Oclusão 

dentária praticamente completa, iniciando com comidas sólidas, tonificar os músculos faciais, 

para desenvolver a fala, fortalecer a língua. Ocorre também a explosão do vocabulário, em 

média 300 palavras, respostas pela interrogativa do adulto. Fase de absorção e imitação, quanto 

mais estimulo auditivo ou linguagem melhor (histórias, músicas), cuidar com as falas infantis ou 

no diminutivo.  
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Reunião 27/03/2020 – 10h as 12h – Equipe AMA Litoral 

 

Fase do desenvolvimento – 3 anos 

 

Pedagógica: coordenação motora ampla, faz uso da tesoura na massinha de modelar, 

reconhecem melhor o esquema corporal (cabeça, membros), predomina círculo, braços, 

reconhece letras, numerais. Desenvolve coordenação motora ampla para desenvolver a fina. 

Foco de atenção. 

 

Psicologia: Fase da fantasia, imaginação, inventa histórias, não diferencia muito a fantasia da 

realidade, mas entende os pais, independência maior, sabe negociar, solucionar alguns 

problemas, fase do faz de conta, fase das perguntas, percebe o que está acontecendo. Objeto 

transicional. Nessa fase ocorre a poda neural. Saindo da fase anal. Entendendo melhor o lugar 

do outro. Egocentrismo. 

 

Fisioterapia: habilidades fundamentais do movimento, estão na fase elementar emergente, 

apresentam maior controle. 

 

Terapeuta Ocupacional: Fase do desfralde, alguns escapes, consegue se vestir sozinha, come 

sozinha usando talheres, exploram o corpo por curiosidade/conhecimento. 

 

Fonoaudiologia: Vocabulário aumenta (500 a 1000 palavras), faz uso de frases mais elaboradas, 

faz pequenas narrativas/imediatas relacionadas ao momento em que estão, diversas perguntas, 

nomes e objetos. Na parte auditiva, recebe comandos simples, executa, comandos duplos, e 

agora já recebe até três e consegue realizar melhor os comandos, começa mentir situações. 

Relacionam as perguntas, pensamento abstratos, pseudogagueiras por estar aprimorando a 

linguagem com tudo que aprendeu. 

 

Importante considerar que todas estas questões apresentadas, quando observada que são 

afetadas é onde começa aparecer características de autismo (fala, movimentos repetitivos, etc). 

 

Sobre o egocentrismo foi esclarecido questões de conceitos e fases. 

No autismo é de grande importância identificar essa questão para trabalhar o desenvolvimento. 

 

Exemplos de comportamentos, pai e mãe, sim, não, limites, situações, teimosia, agressividade, 

respostas de condutas, empatia, amor, carinho. 
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Reunião 30/03/2020 – 10h às 11h – Equipe AMA Litoral 

 

Iniciamos sobre as atividades de quarentena e dificuldade de retornos dos pais. 

 

Desenvolvimento infantil 4 anos - Psicologia: Capacidade comunicativa ampliada, apresenta 

medos (realidade x fantasia), capacidade maior de atenção, aprendizagem, memórias mais 

concretas. Importância dos pais encorajarem os filhos nas questões de medos. Criança passa ter 

maior autonomia, importante os pais também apoiarem e incentivarem. A partir desta idade 

apresentam muitos ganhos neurológicos e cognitivos. 

 

Pedagogia: reconhecem a maioria das letras do alfabeto, iniciando com as vogais, registram 

nome com apoio da ficha, perguntas respondidas mais facilmente, mais questionadores, 

curiosidade acentuada, construção da organização temporal, trabalha muito com os dedos das 

mãos, entendem ordem crescente, decrescente, desenho mais organizando em espaço, tendo 

formatos mais humanos, como olhos por exemplo, são mais observadores, reconhecem cores 

secundárias. Autoconfiança mais aprimorada. 

 

TO: Tem iniciativa mas ainda não realiza todas as atividades sozinhas, consegue tirar roupa, 

escolher roupas, escovar dentes com pouco de auxilio, faz uso dos talheres, quer ser mais 

participativa em casa, por curiosidade. Lembra de história de faz de contas e quer contar. 

 

Fono: Aumento de vocabulário e narrativa (média de 1700 palavras), começa inventar histórias, 

descreve acontecimentos passados, usa frases mais complexas, maior tempo de atenção para 

conversação, assistir filmes, compreende noções de tempo (manhã, tarde, noite), compreende 

os opostos (fino, grosso, alto, baixo), questões espaciais (frente, atrás, em cima, etc), muitos 

questionamentos, entende regras, jogos simples. Fonemas corretos, paladar bem desenvolvido 

(sabe o que gosta o que quer ou não quer), se interessa pelas músicas, brincadeira de faz de 

conta, desenvolve linguagem abstrata. Utiliza as coisas que aprende, por exemplo os porquês, 

assimila compreende e tenta aprender.  

 

Fisioterapia: melhor controle motor, habilidades fundamentais, noções de espaço, tempo. 

Movimentos estruturados, controle da coordenação, lateralidade cruzada, quicar a bola, 

coordenação rítmica. 
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Reunião 31/03/2020 – 10h às 11:30h  – Equipe AMA Litoral 

 

Desenvolvimento infantil – 5 aos 7 anos 

 

Psicologia: Tornam-se mais independentes, apresentam sentimento de culpa e vergonha, mais 

resistentes as instruções de adultos quanto aceitação de críticas ou “castigo”. Importante os 

pais manterem regras claras, determinar responsabilidades, recompensas positivas, trabalha 

mais efetivamente a teoria da mente, questões das emoções. Importante estimular o filho 

 

Fisioterapia: Melhor controle motor, tempo, espaço, bilateralidade, movimentos especializados, 

controle das atividades e consegue aplicar os movimentos. 

 

Fono: Fase preparatória para escrita, tentam fazer a leitura do “mundo” (rótulos, 

 

Pedagogia: Desenvolvimento cognitivo bem mais amplo, estão com toda energia, questionam 

tudo, tentam ler, são mais curiosos, abertos a aprender, ler, escrever, perguntar. Apresentam 

maturação maior, independência, recorte, pinça, a forma que pega o lápis. Com 6-7 anos é um 

processo de adaptação grande, tanto para criança quanto para os pais, processo de 

alfabetização.  

 

TO: Estão mais maduros, apresentam maior autonomia, se vestem sozinhos, penteiam, 

conseguem escolher e se alimentar sozinhos, gostam de imitar atividade dos adultos, fazem 

atividades em casa, preparam a cama, colocam objetos na mesa, tira o pó, rega planta, coloca 

roupa em varal de chão, lava louça, recolhe o lixo, consegue usar a pazinha para o pó. 

 

A partir dos 4 anos começam frequentar escola, socializa melhor, vão ao banheiro sozinho, se 

trocam sozinho, estimulo da escola auxilia nesse processo também, bastante importante. 

 

Musicalização: Trabalha de acordo com as potencialidades, dificuldades, se é autístico ou não, 

motricidade bem desenvolvida, utiliza instrumentos de acordo com cada caso. 

 

Trabalho da autoestima: Perceber as potencialidades, não enfatizando o erro, trabalhar com 

reforçamento positivo, atenção a superproteção dos pais, atenção ao modo como fala ou aponta 

os erros, não inferiorizar a criança. Estimular formas que consiga realizar determinada atividade, 

não desmotivá-lo, utilizar de habilidades que a criança já apresenta e gradualmente tentando 

alcançar o objetivo. Mostrar também que errar é normal, faz parte do desenvolvimento. 

Comparação com irmãos ou outra criança gera um fator negativo prejudicial para o 

desenvolvimento. Os pais precisam compreender o processo e estimular as crianças. Trabalhar 

o plano individual das crianças junto aos pais. A importância dos projetos para estimulação das 

crianças, trabalhando a criatividade, auto estima, desenvolvimento em geral. Reação dos pais 

nas apresentações das crianças, o quanto se emocionam e não esperam a potencialidade da 

criança.  

 

Sugerido contribuição da equipe com materiais para postagem no instagram. 

 

Reunião com os pais via spyke ou live no facebok planejar/organizar. 
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Reunião 19/03/2020 – 16h às 18h – Equipe AMA Litoral 

 

Definimos escolher um medicamento, discutir específico para que serve, como funciona, 

quem usa, efeitos esperados, contra indicações etc. 

 

Risperidona (risperdal, respidon, resperidon, riss, viverdal, zargus) Faz parte do grande 

grupo de medicamentos chamado antipsicóticos, típicos e atípicos. Os típicos são mais 

antigos e davam mt efeito colateral principalmente no sistema motor. E então criaram 

os atípicos com outros funcionamentos mais específicos e diminuiu bastante os efeitos. 

Utilizado para esquizofrenia, transtorno bipolar. Parte frontal do cérebro que faz a 

mediação dos comportamentos, regras sociais. Baixa na hiperatividade, baixa na 

agressividade. Sonolento, dopado pq age na parte do cérebro que controla vários tipos 

de comportamentos.  

 

Troca de informações sobre os pacientes que tomam este medicamento: alguns pais são 

mais resistentes em medicar por conta dos efeitos, mas os que tomam a mais tempo 

não se queixam.  

 

A maioria das famílias não dão, e quando dão os profissionais percebem os efeitos meio 

sonolentos etc. As famílias não seguem corretamente com a medicação onde 

conseguem notar essa alteração quando medicam.  

 

De modo geral a maioria dos pacientes com TEA fazem uso desta medicação. 

 

Sobre os efeitos esperados: relação com a alimentação, onde tiveram aumento de peso 

e pouco controle do que comer, acabam comendo mais. Foi percebido casos de crianças 

que não se alimentavam bem, com restrição alimentar e após começaram a se alimentar 

melhor. 

 

Melhora o quadro de alimentação seletiva, passando a se alimentarem melhor. 

As crianças começam a comer mais e as famílias acabam não se atentando ao que estão 

comendo, o que gera o sobre peso pois não regulam a alimentação, não pensam em 

uma dieta ou alimentação saudável.  

Importante o conhecimento dos pais quanto ao efeito, do quanto comer e o que comer. 

Não só o sobre peso, alguns tem problemas de saúde sérios. 

 

Bloqueia os receptores de dopamina e é antagonista da serotonina, faz efeito contrário 

da serotonina, onde é responsável por várias funções e acaba desregulando a saciedade 

onde o organismo acaba sentido mais fome por esse bloqueio da serotonina. 

 

Feito a leitura da bula para maiores esclarecimentos. 

Doses de acordo com a necessidade e as respostas do paciente. 

Respostas da risperidona após o décimo quarto dia. E a dose só pode ser aumentada 

após a segunda semana. 

 

Dificuldade é a questão de não haver regularidade do uso da medicação o que dificulta 

saber o efeito e o resultado ideal. 
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Alguns dos pacientes são muitos severos, o que dificulta saber se está em uso ou não da 

medicação, pois as vezes chega muito dopado, rindo de forma descontrolada, não 

percebe aumento de apetite, mas percebe que as doses não são dadas corretamente, 

apresentando comportamentos estranhos, sorrindo, abrindo o olho sem conseguir, mão 

na cabeça como se estivesse com dor. 

 

Tipos de ataque epiléticos quando a criança começa a rir descontroladamente, deve se 

atentar a estes casos. 

 

Participação de um profissional para trocas e contribuição: a droga utilizada para o TEA 

com bons resultados hoje é a risperidona. Utiliza como auxiliar outros neuroreguladores 

para potencializar. Ajuda muito nas questões de irritabilidade e comportamentos, 

ajudando muito a modular alguns comportamentos das crianças com TEA. Efeitos 

colaterais é o aumento de peso, não só pelo medicamento, mas por questões 

comportamentais, e rotina da família. Efeitos hepáticos devem ser bem controlados, 

pois são bem tóxicos ao fígado. Inclusive citado aumento de glicose como secundário.  

 

Depakene, diminiu um pouco as questões de estereotipia.  

Se passou o tempo da medicação o que fazer? Esperar a próxima dose, e dar na próxima, 

organismo já está acostumado não terá prejuízo. Cuidar com as doses dobradas para 

não acontecer, gerando maior sonolência por longo período. Importante que não 

deprime as questões respiratórias. Mas dependendo o medicamento deve ter bastante 

atenção. Geralmente o paciente fica em observação aguardando terminar o efeito.  

Escola se nega a dar o medicamento. Se caso o medicamento for as 08h por exemplo e 

as 08h a criança deve estar na escola, a escola se nega. Geralmente as crianças de BC os 

pais estão medicando em casa, levando para a escola já medicado. Ideal é manter os 

medicamentos no horário conforme rotina para não apresentar efeitos posteriores, 

alterando a rotina da criança. 

Para finalizar: para que é utilizado o risperidona? De modo geral, modular os 

neurotransmissores, vai agir de acordo com as questões antipsicóticas da criança, 

comportamentos, agressão, etc. Importante se atentar ao líquido e ao comprimido, o 

farmacêutico deve fazer o cálculo/medicação e passar de imediato ao médico, pq a mg 

de liquido é diferente de comprimido. 

Líquido x comprimido: de acordo com idade e peso da criança. 

Não diluir em bebidas ou alimentos. 

Uma das características do TEA: Transtorno gastrointestinal.  

Citado sobre um novo medicamento “bumetanida”: busca de informações e trocas de 

conhecimento. 

 

Sugestão de livros: Neurociência da mente e do comportamento (Roberto Lent), Bases 

biológica dos transtornos psiquiátricos (Flávio Kapczinski). 
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De extrema importância é a educação dos pais, por ser o maior problema, quanto falta 

de postura dos pais, mudança de comportamento pois os pais não sabem lidar. 

Interação social entre pais/família e filhos bem restrita. Pensar em como trabalhar com 

os pais. Participação dos pais em reuniões, etc; Será que os pais sabem o que é o 

autismo, como trabalhar e enfrentar as questões a longo prazo com menor prejuízo.  

 

Tema para reunião de amanhã: escola de pais. 
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Reunião 23/03/2020 – 10h às 12h – Equipe AMA Litoral 

 
Iniciamos discutindo sobre as atividades proposta para as crianças neste período de quarentena. 
Proposto retomar o assunto de medicamento juntamente com a disponibilidade da médica, na 
quarta-feira. 
 
Apresentada a situação do usuário Gabriel, que já está no mercado de trabalho e por conta da 
pandemia teve um “surto” onde necessitou afastamento de suas atividades. Feito contato com 
a mãe disponibilizando suporte necessário. 
 
Sobre as atividades serão encaminhadas hoje aos pais/responsáveis, foi apresentado de modo 
geral a criação das atividades, e reforçado a importância da participação dos pais.  
 
Sugerido abordar questões do desenvolvimento infantil, faixa etária, etc de acordo com cada 
área de atuação. 
 
Fonoaudiologia: 0 a 6 meses, audição (susto, reflexo sonoro, fica quieta quando ouve voz, 
principalmente da mãe, choro diferenciado, som de vogais). Quando a criança mama, uma das 
primeiras características, sendo um reflexo bem comum, a criança segura no peito da mãe e 
direciona o olhar a ela.  
 
Psicologia: Vygotsky Piaget, abordam questões de desenvolvimento, Eirck Erikson aborda 
psicocossocial. No primeiro momento sendo o reflexo de sucção, onde a criança já nasce com 
esse comportamento, e quanto ao sistema nervoso central, neurônios espelhos, capacidade de 
reconhecer padrões, no momento da sucção, bebe não sabe que tem olhos, mas reconhece na 
mãe e busca entender o que está acontecendo. Reforçando, não significa que toda criança que 
não olha na amamentação quer dizer que a criança tem autismo, contudo é uma das 
características a ser observada.  
 
Fisioterapia e Educação Física: Modelo de ampulheta invertida, aborda fases e estágios, abrange 
teoria do sistema dinâmico, mais explicativa, até um 1 ano, fase do movimento reflexo, 1 a 2 
rudimentar, 2 a 7 rudimental e a partir disso fase do movimento. Movimento se dá céfalo-
caudal, que tem início na cabeça e vai até os membros e tbm centro periférico, do centro até a 
periferia, é importante conhecer como se dá o movimento para poder trabalhar. 
 
Psicologia: Juliano abordou a questão da memória, concreta, definida, estruturadas, etc não 
possui antes dos 2 ou 3 anos de idade. Conseguimos formar dentro da consciência formas de 
interagir com o mundo e aprender. Já a criança, no período da amamentação, o bebê começa 
interagir com o mundo porém não identifica que é um ser diferente da mãe. Contato com os 
olhos de forma natural, como reflexo motor, porém vai manipular a mãe de acordo com a 
necessidade, (quero, não quero, estou satisfeito, etc) e a mãe acaba forçando a amamentação, 
gerando reações por excesso de amamentação. A criança, por mais que não lembre desse 
processo, vai saber interagir com o mundo. É emocionalmente marcado na vida da criança, e  
pode desenvolver dificuldades futuras (manipuladora, passiva, ativa, etc). 
 
Aberta discussão sobre o assunto: levantado experiência que tiveram em um congresso em 
Curitiba, onde foi abordada questões de psiquiatria. Diagnósticos precoces a partir dos 6 meses. 
Importante ter o olhar para as crianças menores, compreender melhor o desenvolvimento típico 
para então observar os comportamentos diferentes disso. 
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Fonoaudiologia: desenvolvimento da audição e da linguagem, aos 3 meses demonstram atenção 
pelos sons, e na linguagem babá, papá, e até 1 ano, transformam os balbucios em palavras de 
acordo com o entendimento deles, demonstram interesse em querer falar. Variação de tempo 
entre menino e menina. Já entendem expressões dos pais, oi, tchau, sim não, etc. Observar 
quando tivermos criança menores, os pais precisam estimular para o melhor desenvolvimento 
da criança, pois nessa primeira fase eles acreditam que a criança já esteja falando, considerando 
que é apenas o balbucio, eles devem ser estimulados para falar. Reforçando o estímulo auditivo 
desde a gestação, interação, etc. Exemplo: Quando já possui laudo de autismo, os pais 
geralmente dizem que as crianças já estão falando na fase de 1 ano, contudo relatam que após 
os 2 anos deixam de falar. Não quer dizer que a criança deixou de falar, e sim que não quer 
comunicação social. 
 
Amamentação é o primeiro exercício que a criança possuí para desenvolver a fala onde trabalha 
a musculatura facial e da mesma forma a transição para a comida solida, é extremamente 
importante e essencial para a fala. 
 
Psicologia, até 1 ano e meio, em relação as emoções, ela deve apresentar: medo, alegria, 
ansiedade, começa se reconhecer, desenvolve auto consciência. Forma como processa as coisas.  
 
Exemplo sobre mordida: período oral, fase de desenvolvimento maternal/infantil.  
 
Pedagogia: Garatujas desordenada, na fase dos 2 anos, não apresentam organização, faz parte 
do desenvolvimento, professor consegue observar. Crianças autistas, apresentam resistência 
em pegar nos materiais, giz, canetinha, etc.  
 
Daniel: O colo dos pais gera equilíbrio a partir da gravidade, a criança até 1 ano e meio, se passar 
muito tempo no colo, perde o equilíbrio, o que faz com que a criança ande também na ponta 
dos pés.  
 
Superproteção para criança dificulta o desenvolvimento em geral, emocional, físico, cognitivo, 
pois o bebe precisa da interação com o mundo para aprender e desenvolver habilidades. 
 
TO: Saber distinguir que a fase a criança está para saber como trabalhar com ela, importante 
perceber, estudar todo desenvolvimento em si. 
 
Sugerido buscar mais materiais, por idade, para abordarmos assuntos por etapas/fases; 
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PLANILHA DE ASSINATURAS DAS ATAS - HOME OFFICE 

AMA Litoral-SC/BC 

DATA: 19/03/2020 
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PLANILHA DE ASSINATURAS DAS ATAS - HOME OFFICE 

AMA Litoral-SC/BC 

DATA: 23/03/2020 
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PLANILHA DE ASSINATURAS DAS ATAS - HOME OFFICE 

AMA Litoral-SC/BC 

DATA: 24/03/2020 
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PLANILHA DE ASSINATURAS DAS ATAS - HOME OFFICE 

AMA Litoral-SC/BC 

DATA: 25/03/2020 
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PLANILHA DE ASSINATURAS DAS ATAS - HOME OFFICE 

AMA Litoral-SC/BC 

DATA: 26/03/2020 
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PLANILHA DE ASSINATURAS DAS ATAS - HOME OFFICE 

AMA Litoral-SC/BC 

DATA: 27/03/2020 
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PLANILHA DE ASSINATURAS DAS ATAS - HOME OFFICE 

AMA Litoral-SC/BC 

DATA: 30/03/2020 
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PLANILHA DE ASSINATURAS DAS ATAS - HOME OFFICE 

AMA Litoral-SC/BC 

DATA: 31/03/2020 
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                                            AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 

Utilidade Pública Municipal - Lei nº 4977/26/02/2008 
Utilidade Pública Estadual - Lei nº 15.642/28/11/2011 
Utilidade Pública Federal - Lei nº 2.129/ 27/05/ 2013 

CEBAS Portaria Nº62, de 27/05/2005 
_____________________________________________________________________________________ 

 

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

CNPJ: 08.825.233/0001 -35 
E-mail amalitoralsc@hotmail.com – amalitoral.blogspot.com 

 

VISITA E ATENDIMENTO DOMICILIAR 

MARÇO 2020 

Através deste instrumento foi possível realizar as visitas domiciliares com o objetivo de acompanhar os 
usuários atendidos, sua rotina, orientar sobre a garantia de direitos e auxiliar para que estejam inseridos na 
sociedade de forma organizada, cumprindo com seus deveres e buscando alternativas para a melhoria da 
qualidade de vida. 

 
 02/03/2020 –  Família de usuário Vinicius R. Motta 

  Família de usuário Lucas N. Campos  
                        Família de usuário Samuel da Silva 
                        Família de usuário Erick N. da Silva  
                        Família de usuário Felipe G. da Siva 
 

 09/03/2020 – Família de usuário Davi A. Almeida 
                       Família de usuário Isabella Couto 
                       Família de usuário Felipe Felix 
                       Família de usuário Thayná G. L. Corrêa  
                        
 

 16/03/2020 – Família de usuário Thiago C. Moreira 
                      Família de usuário Mathias B. Niechel 
                      Família de usuário Adriel Goulart 
                      Família de usuário Fernando G. Sprote 
                       
 

       
 

 

                                  
 

 Psicossocial AMA Litoral - SC 

MARÇO/2020 
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COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS

DATA:

HORA:

PÁG :

09:58:45

31/03/2020

GFIP - SEFIP 8.40 (26/03/2020) TABELAS 41.0 (13/02/2020)

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

03/2020 115 2305 639 0000 1

RUA DOIS MIL E OINTENTA 51

BALNEARIO CAMBORIU SC 88330-452 0047-33674196

CENTRO

8720499

639

ALIQ RAT: 2,0

GyGXdazT5wu0000-0

E6oMHa2iCb90000-5

FAP: 1,00

CNAE PREPONDERANTE: 8720499

RAT AJUSTADO: 2,00

Empregados/Avulsos 3.057,05 0,00 0,00

SEGURADO

0,00 3.057,05

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

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

EMPRESA

0,00 0,00

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

RAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RAT - Agentes Nocivos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade 97,24 0,00 0,00 0,00 97,24
(-) Compensação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL 2.959,81 0,00 0,00 0,00 2.959,81

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 2.959,81 0,00 0,00 0,00 2.959,81

(*) 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 (26/03/2020)

DATA:

HORA:

PÁG : 001/001

09:58:45

31/03/2020

INSCRIÇÃO:EMPRESA:

CÓD REC: FPAS:

AMA LITORAL SC                                                                            

COMPETÊNCIA:03/2020 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

33.525,71

2.682,05

0,00

0,00

0,00

2.682,05

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: 07/04/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

294 / 305



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

DATA:

COMPETÊNCIA:

PÁG :GFIP - SEFIP 8.40 (26/03/2020) TABELAS

HORA:

03/2020

31/03/2020

09:58:45

001/00141.0 (13/02/2020)

VALORES: SEGURADOS

OUTRAS ENTIDADESINSCRIÇÃO COD PAGTOEMPRESA FPAS

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

3.057,05 2.959,81

AMA LITORAL SC                                                                                                     2305 639

0,00 0,00 97,24 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 (26/03/2020) TABELAS

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

EMPRESA:

FPAS:COMP: 03/2020 COD REC: 115 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS: 6392305 2,01

41.0 (13/02/2020)

DATA:

HORA:

PÁG :

31/03/2020

09:58:45

0001/0006

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

INSCRICAO:

INSCRICAO: 08.825.233/0001-35

FAP: 1,00

858800000261 820501792002 407639050800 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

AGATHA MARA DREHMER DALMAS 140.34807.72-1 21/01/2019 01 02515

411,69
18/03/2020  J 

0,00109,42102,58411,69956,16
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TOMADOR/OBRA:

AMA LITORAL SC                                                                                                     

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

GFIP - SEFIP 8.40 (26/03/2020) TABELAS

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

EMPRESA:

FPAS:COMP: 03/2020 COD REC: 115 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS: 6392305 2,01

41.0 (13/02/2020)

DATA:

HORA:

PÁG :

31/03/2020

09:58:45

0002/0006

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

INSCRICAO:

INSCRICAO: 08.825.233/0001-35

FAP: 1,00

858800000261 820501792002 407639050800 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

ELSIVANE MARTINS DE SOUZA 128.03566.53-4 17/06/2019 01 04110

423,90
02/03/2020  I1

0,000,0039,99282,60109,39
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TOMADOR/OBRA:

AMA LITORAL SC                                                                                                     

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

GFIP - SEFIP 8.40 (26/03/2020) TABELAS

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

EMPRESA:

FPAS:COMP: 03/2020 COD REC: 115 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS: 6392305 2,01

41.0 (13/02/2020)

DATA:

HORA:

PÁG :

31/03/2020

09:58:45

0003/0006

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

INSCRICAO:

INSCRICAO: 08.825.233/0001-35

FAP: 1,00

858800000261 820501792002 407639050800 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 0,00308,66399,090,003.858,27

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

0,00 0,00105,04102,490,001.313,00

GABRIELY CHAVES KREICH 162.41119.00-2 17/03/2020 01 04110

0,00 0,0074,5169,850,00931,45

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

0,00 0,00152,32155,670,001.903,92

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

0,00 0,00141,89143,930,001.773,51

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

0,00 0,00140,49142,370,001.756,13

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

0,00 0,00136,43137,810,001.705,47

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

0,00 0,00238,71279,680,002.983,80

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

0,00 0,00241,09283,260,003.013,64

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

0,00 0,00238,72279,720,002.984,10

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

0,00 0,00279,77348,530,003.497,14

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

0,00 0,0083,3678,140,001.041,97

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

0,00 0,00167,90173,480,002.098,82

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

0,00 0,00263,74320,460,003.296,64

33.223,41 694,29 835,59 3.057,05 2.682,05 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
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CENTRO                                  BAIRRO:RUA DOIS MIL E OINTENTA 51                        LOGRADOURO:

TOMADOR/OBRA:

E6oMHa2iCb90000-5 AMA LITORAL SC                                                                                                     

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

GFIP - SEFIP 8.40 (26/03/2020) TABELAS

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

EMPRESA:

FPAS:COMP: 03/2020 COD REC: 115 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

CIDADE: UF: CEP: CNAE:

6392305 2,01

41.0 (13/02/2020)

DATA:

HORA:

PÁG :

31/03/2020

09:58:45

0004/0006

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

BALNEARIO CAMBORIU                 SC 88330-452 8720499

Nº ARQUIVO: GyGXdazT5wu0000-0

No DE CONTROLE:

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

INSCRICAO:

INSCRICAO: 08.825.233/0001-35

FAP: 1,00

858800000261 820501792002 407639050800 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 16 33.114,02 411,69 33.223,41 835,59

835,5933.223,41411,6933.114,0216TOTAIS:
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CENTRO                                  BAIRRO:RUA DOIS MIL E OINTENTA 51                        LOGRADOURO:

TOMADOR/OBRA:

E6oMHa2iCb90000-5 AMA LITORAL SC                                                                                                     

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

GFIP - SEFIP 8.40 (26/03/2020) TABELAS

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

EMPRESA:

FPAS:COMP: 03/2020 COD REC: 115 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

CIDADE: UF: CEP: CNAE:

6392305 2,01

41.0 (13/02/2020)

DATA:

HORA:

PÁG :

31/03/2020

09:58:45

0005/0006

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

BALNEARIO CAMBORIU                 SC 88330-452 8720499

Nº ARQUIVO: GyGXdazT5wu0000-0

No DE CONTROLE:

FGTS

INSCRICAO:

INSCRICAO: 08.825.233/0001-35

FAP: 1,00

858800000261 820501792002 407639050800 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%

33.114,02

411,69

15

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 

DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS ENCARGOS CONTRIB SOCIALCONTRIB SOCIAL TOTAL RECOLHER

2.682,05 0,00 0,00 2.682,050,00
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CENTRO                                  BAIRRO:

2.959,81

97,24

RUA DOIS MIL E OINTENTA 51                        LOGRADOURO:

TOMADOR/OBRA:

0,00

E6oMHa2iCb90000-5 AMA LITORAL SC                                                                                                     

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

GFIP - SEFIP 8.40 (26/03/2020) TABELAS

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

EMPRESA:

FPAS:COMP: 03/2020 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 (13/02/2020)

DATA:

HORA:

PÁG :

31/03/2020

09:58:45

0006/0006

3.057,05

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

EMPRESA

H : 0 I1: 1 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J : 1 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0

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

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

U3: 0 V3: 0

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

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

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

BALNEARIO CAMBORIU                 SC 88330-452 0047 3367 4196 8720499

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

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

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

Nº ARQUIVO: GyGXdazT5wu0000-0

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 GyGXdazT5wu00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 31/03/2020 às 10:03:51.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F24040404040404040D7B367BB7C540405..

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: 03/2020
NRA: GyGXdazT5wu00000
Base de Processamento: SC - Balneario de Camboriu
Código de Recolhimento: 115
Contato: JEAN CARLOS PEREIRA
Telefone: 004733635624

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.
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PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 
CONTROLE DE PARCERIAS LEI 13019/2014 

 

PROCESSO 03/12- 2020   - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

UNIDADE AMA LITORAL SC 

RESPONSÁVEL LINO CARLOS FRANZOI 

ASSUNTO PRESTAÇÃO DE CONTAS – 03ª  PARCELA DE 12 

RELATÓRIO Nº 01/28/04/2020 

  
 
Recebemos, na data de 28 de abril de 2020, documentação a título de prestação de contas da 
entidade supracitada, dando origem ao Processo 03/12-2020, referente ao Termo de Colaboração  
FMDCA 013/2019 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 

TERMO DE COLABORAÇÃO:  
FMDCA 013/2019 

DATA:  DEZ/2019 REPASSE EM: 25/03/2020 

GESTORA DA PARCERIA (DESDE 01/11/2019):       HAYDÉE ASSANTI 
     Matrícula nº 7.609/1998  -  Decreto 8643/2017 

                                                            CPF: 747.137.287-72 
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ANÁLISE CONCLUSIVA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

1- A Entidade aplicou os recursos conforme estabelecido no Termo de Colaboração e respectivo Plano de 
Trabalho, estritamente no objeto acordado. 

2- Os comprovantes de despesas efetuadas e também os comprovantes de movimentação bancária, observando-
se a vinculação desses, deu-se única e exclusivamente amo as movimentações da Parceria. 

3- A conciliação entre débitos/créditos na conta bancária e os documentos de despesas permitem comprovar a 
movimentação específica dos recursos. 

4- Todas as despesas estão respaldadas pelos comprovantes apresentados e devidamente identificados, bem 
como a sua respectiva liquidação. 

5- A documentação comprobatória da realização das despesas está apresentada em via original e revestida das 
formalidades legais. 

6- Há existência de compatibilidade entre o que foi efetivamente realizado e as especificações ajustadas no Plano 
de Trabalho apresentado. 

7- Inexistência de pagamentos sem suporte legal. 

8- RESSALVA: sem ressalvas 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

                 Foram examinados os documentos que deram origem aos elementos constantes deste processo 
de prestação de contas da AMA LITORAL SC em referência, e seus agentes. 

O exame foi e efetuado de acordo com as normas usuais e, consequentemente, inclui análise 
dos documentos de despesa, relatórios, movimentação financeira e periodicidade de aplicação de 
recursos. 

A documentação comprobatória está revestida das formalidades legais. 

Face à análise efetuada, CERTIFICAMOS A REGULARIDADE da presente prestação de contas.                                            
 

 

DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO  

À vista do exposto, encaminho o presente expediente para deliberação e adoção dos procedimentos 
subsequentes. 

 
 
 
 

                                     Haydée Assanti -  Gestora de Parceria                      28/04/2020 
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 Fundo 
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