
  ESTADO DE SANTA CATARINA  

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 

  

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  

PROCESSO Nº:   

01/06 - 2020 
RELATÓRIO:  

01/29/09/2020 

 

ENTIDADE BENEFICIADA:         AMA LITORAL- SC 
  
CNPJ:  

08.825.233/0001-35 
FONE:   
          47- 3264.0244 

ENDEREÇO:   

                Rua 2080, 51 - Centro 

RESPONSÁVEL  

LINO CARLOS FRANZOI 
CPF  

558.923.969-91 

PÁRCERIA PMBC/SEAG Nº  
  

TERMO 
COLABORAÇÃO 

05/2020 
 

FUNDO REPASSADOR Nº  
 

FMED  
 

VALOR DA PARCELA   

 

          R$  25.326,00  
 

PARCELA  
Nº  

01 

REPASSE EM:  

 

17/09/2020 

Recebimento do Processo  
  
  

DOC Nº   DATA:  
  
  

Análise  
  
  

    

Notificação / Diligência  
  
  

    

Tomada de Contas Especial  
  
  

    

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

    

Remessa à Câmara de Vereadores  
  
  

    

Remessa ao Tribunal de Contas  
  
  

    

Remessa ao Departamento de Contabilidade  
  
  

    

Encerramento do Processo  
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Extrato conta corrente
G3312514432053081 
25/09/2020 14:48:39

Cliente - Conta atual

Agência 5271-X
Conta corrente 13889-4   AMA L SANTA CATARINA
Período do
extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.
balancete

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

05/08/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C

17/09/2020 5271 99015 870 Transferência recebida 555.271.000.340.494 25.326,00 C 25.326,00 C

17/09 5271 340494-3 AMA LITORAL SC

18/09/2020 5271 99015 470 Transferência enviada 550.126.000.059.219 3.669,67 D

18/09 0126 59219-6 THIAGO GUEDES

18/09/2020 5271 99015 470 Transferência enviada 552.307.000.203.785 3.669,67 D

18/09 2307 203785-8 MARISTELA I KO

18/09/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.801 3.871,34 D

104 0464 01381453007 DEISE PADOAN DE Q

18/09/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.802 3.669,67 D

085 0101 08076204917 IAGO BRUNO GONCAL

18/09/2020 0000 13105 375 Impostos 91.803 1.935,04 D

GPS - CODIGO DE BARRAS

18/09/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.621.200.568.604 10,45 D

Cobrança referente 18/09/2020

18/09/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.621.200.568.605 10,45 D 8.489,71 C

Cobrança referente 18/09/2020

21/09/2020 5271 99015 870 Transferência recebida 555.271.000.340.494 20,90 C 8.510,61 C

21/09 5271 340494-3 AMA LITORAL SC

25/09/2020 5271 05271 144 Transferência enviada 551.489.000.511.768 8.510,61 D

25/09 1489 PREF.MUN. 00008825233000135

25/09/2020 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

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

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

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

1/1

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:17:52 do dia 01/09/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/02/2021.
Código de controle da certidão: ACBD.0869.9854.A4B1
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Nome (razão social): AMA LITORAL SC
CNPJ/CPF: 08.825.233/0001-35
(Solicitante sem inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS/SC)

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

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

Dispositivo Legal: Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão: 200140106069899
Data de emissão: 01/09/2020 15:19:52
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158,
modificado pelo artigo 18 da Lei n
15.510/11.):

31/10/2020

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 01/09/2020 15:19:53
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N° 155498/2020

Requerente:

Data: 01/09/2020

Código:AMA LITORAL SC 144780

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU
Secretaria da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE
ISSQN

Nome:

Endereço:

Municipio:

CNPJ/CPF: UF:

CEP:

Identificação do Contribuinte

Código: 144780

SC

88330-452

AMA LITORAL SC

RUA 2080, 51 - . - CENTRO

BALNEARIO CAMBORIU

08.825.233/0001-35

Nome Fantasia:

Data Início Atividades:

Atividades:

Identificação do Alvará

Porte:

Alvará: 144780

Finalidade da Certidão

Finalidade:

Fins Próprios

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

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

BALNEARIO CAMBORIU, 1 de setembro de 2020.

Esta certidão terá Validade pelo período de 90 dias

Código de Controle da Certidão: 2020155498

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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01/09/2020 Consulta Regularidade do Empregador

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

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 08.825.233/0001-35
Razão Social:AMA LITORAL SC
Endereço: R 2080 51 / CENTRO / BALNEARIO CAMBORIU / SC / 88330-452

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

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

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

Certificação Número: 2020082803570270389245

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

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

Voltar Imprimir
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: AMA LITORAL SC (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.825.233/0001-35
Certidão nº: 21374523/2020
Expedição: 01/09/2020, às 15:31:32
Validade: 27/02/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

54 / 453



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

DATA:

HORA:

PÁG :

09:24:05

03/09/2020

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

0001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

EMPRESA

EMPRESA:

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

INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

COD GPS:

Nº CONTROLE:

Nº ARQUIVO:

AMA LITORAL SC 08.825.233/0001-35

LOGRADOURO:

CIDADE: UF: CEP: TELEFONE:

BAIRRO:

CNAE:

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 620 744 779 TOTAL

08/2020 115 2305 639 0000 1

RUA SAO PAULO 470

BALNEARIO CAMBORIU SC 88339-025 0047-33674196

ESTADOS

8720499

639

ALIQ RAT: 2,0

DlcnJwlZHG80000-5

EmPR6eywOx30000-0

FAP: 1,00

CNAE PREPONDERANTE: 8720499

RAT AJUSTADO: 2,00

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

SEGURADO

0,00 6.393,58

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

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

EMPRESA

0,00 0,00

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

RAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RAT - Agentes Nocivos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Compensação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL 7.244,93 0,00 0,00 0,00 7.244,93

OUTRAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

     A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A 
CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA 
DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

     O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA 
DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, 
RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS 
DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

     O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A 
EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO 
REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.
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TOMADOR/OBRA:

AMA LITORAL SC                                                                                                     

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

EMPRESA:

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

41.0 (01/03/2020)

DATA:

HORA:

PÁG :

03/09/2020

09:24:05

0001/0006

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

INSCRICAO:

INSCRICAO: 08.825.233/0001-35

FAP: 1,00

858400000507 884901792006 907644050807 882523300013

RAT AJUSTADO: 2,00

CBO

CONTRIB SEG DEVIDA

NOME TRABALHADOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃOADMISSÃO CAT OCOR

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

PIS/PASEP/CI

BASE CÁL PREV SOCIAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AMA LITORAL SC                                                                                                     

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

EMPRESA:

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

41.0 (01/03/2020)

DATA:

HORA:

PÁG :

03/09/2020

09:24:05

0002/0006

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

INSCRICAO:

INSCRICAO: 08.825.233/0001-35

FAP: 1,00

858400000507 884901792006 907644050807 882523300013

RAT AJUSTADO: 2,00

CBO

CONTRIB SEG DEVIDA

NOME TRABALHADOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃOADMISSÃO CAT OCOR

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

PIS/PASEP/CI

BASE CÁL PREV SOCIAL

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

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

AMA LITORAL SC                                                                                                     

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

EMPRESA:

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

41.0 (01/03/2020)

DATA:

HORA:

PÁG :

03/09/2020

09:24:05

0003/0006

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

INSCRICAO:

INSCRICAO: 08.825.233/0001-35

FAP: 1,00

858400000507 884901792006 907644050807 882523300013

RAT AJUSTADO: 2,00

CBO

CONTRIB SEG DEVIDA

NOME TRABALHADOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃOADMISSÃO CAT OCOR

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

PIS/PASEP/CI

BASE CÁL PREV SOCIAL

PRISCILA MAGALHAES DE MELO 134.58800.93-9 13 02237

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

ROGIANE GORDIM DE AVILA DUARTE 141.75226.72-5 13 02392

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

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

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

TOMADOR/OBRA:

EmPR6eywOx30000-0 AMA LITORAL SC                                                                                                     

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

EMPRESA:

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

CIDADE: UF: CEP: CNAE:

6392305 2,01

41.0 (01/03/2020)

DATA:

HORA:

PÁG :

03/09/2020

09:24:05

0004/0006

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

BALNEARIO CAMBORIU                 SC 88339-025 8720499

Nº ARQUIVO: DlcnJwlZHG80000-5

No DE CONTROLE:

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

INSCRICAO:

INSCRICAO: 08.825.233/0001-35

FAP: 1,00

858400000507 884901792006 907644050807 882523300013

CNAE PREPONDERANTE:8720499

RAT AJUSTADO: 2,00

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

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

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

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

TOMADOR/OBRA:

EmPR6eywOx30000-0 AMA LITORAL SC                                                                                                     

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

EMPRESA:

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

CIDADE: UF: CEP: CNAE:

6392305 2,01

41.0 (01/03/2020)

DATA:

HORA:

PÁG :

03/09/2020

09:24:05

0005/0006

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

BALNEARIO CAMBORIU                 SC 88339-025 8720499

Nº ARQUIVO: DlcnJwlZHG80000-5

No DE CONTROLE:

FGTS

INSCRICAO:

INSCRICAO: 08.825.233/0001-35

FAP: 1,00

858400000507 884901792006 907644050807 882523300013

CNAE PREPONDERANTE:8720499

RAT AJUSTADO: 2,00

CBO

CONTRIB SEG DEVIDA

NOME TRABALHADOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃOADMISSÃO CAT OCOR

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

PIS/PASEP/CI

BASE CÁL PREV SOCIAL

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

       FGTS - 8%

63.606,17

0,00

19

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 

DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS ENCARGOS CONTRIB SOCIALCONTRIB SOCIAL TOTAL RECOLHER

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

7.244,93

0,00

RUA SAO PAULO 470                                 LOGRADOURO:

TOMADOR/OBRA:

0,00

EmPR6eywOx30000-0 AMA LITORAL SC                                                                                                     

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

EMPRESA:

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

CIDADE: UF: CEP: CNAE:TELEFONE:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

SALÁRIO MATERNIDADE:

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

CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

COM PRODUÇÃO PF:

VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 

PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO:PERÍODO FINAL:

VALOR ABATIDO: VALOR A COMPENSAR:

RETENÇÃO  (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO: VALOR ABATIDO PELO SEFIP: VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:

QUANTIDADE:

0,00

0

20 ANOS:

QUANTIDADE:

0,00

0

25 ANOS:

QUANTIDADE:

0,00

0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇOES / CODIGOS

6392305 2,01

41.0 (01/03/2020)

DATA:

HORA:

PÁG :

03/09/2020

09:24:05

0006/0006

7.244,93

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

EMPRESA

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

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

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

U3: 0 V3: 0

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

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

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

BALNEARIO CAMBORIU                 SC 88339-025 0047 3367 4196 8720499

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

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

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

Nº ARQUIVO: DlcnJwlZHG80000-5

RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:SALÁRIO FAMÍLIA:

0,0013º SALÁRIO MATERNIDADE:

No DE CONTROLE:

INSCRICAO:

INSCRICAO: 08.825.233/0001-35

FAP: 1,00

CNAE PREPONDERANTE:8720499

Z4: 0 Z5: 0

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

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

DATA:

HORA:

PÁG : 001/001

09:24:05

03/09/2020

INSCRIÇÃO:EMPRESA:

CÓD REC: FPAS:

AMA LITORAL SC                                                                            

COMPETÊNCIA:08/2020 SIMPLES:639 1115

08.825.233/0001-35

QTDE TRABALHADORES

DEPÓSITO

REMUNERAÇÃO

ENCARGOS FGTS

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOC

TOTAL A RECOLHER

FGTS - 8%

19

63.606,17

5.088,49

0,00

0,00

0,00

5.088,49

até

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

VALIDADE DO CÁLCULO: 07/09/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

DATA:

COMPETÊNCIA:

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

HORA:

08/2020

03/09/2020

09:24:05

001/00141.0 (01/03/2020)

VALORES: SEGURADOS

OUTRAS ENTIDADESINSCRIÇÃO COD PAGTOEMPRESA FPAS

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

7.244,93 7.244,93

AMA LITORAL SC                                                                                                     2305 639

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

000008.825.233/0001-35

0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 % 
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CONECTIVIDADE SOCIAL

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

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

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

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

Informações Complementares:

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

Responsável: JEAN CARLOS PEREIRA CONTADOR M
Inscrição Responsável: 10.799.366/0001-26
Competência: 08/2020
NRA: DlcnJwlZHG800005
Base de Processamento: SC - Balneario de Camboriu
Código de Recolhimento: 115
Contato: JEAN CARLOS PEREIRA
Telefone: 004733635624

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

                            Associação de Pais e Amigos do Autista 

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

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

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

                               CEBAS Portaria Nº62, de 27/05/2005 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

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

CNPJ: 08.825.233/0001 -35 

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

 

 

 

 

    

 

RELATÓRIO ATIVIDADES 

EDUCAÇÃO BALNEÁRO CAMBORIÚ/SC 
 

AGOSTO/2020 

 

 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AMA LITORAL - SC 

(Associação de pais e Amigos do Autista) 
AGOSTO/2020 
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Associação de Pais e Amigos do Autista 

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

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

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

CNPJ: 08.825.233/0001 -35 

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

 

 

Balneário Camboriú, 31 de agosto de 2020. 
 
 

 

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS 

 

AGOSTO 2020 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

Google Suíte para os atendidos.  

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

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

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

com cada caso e também ter o envolvimento das famílias.   

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

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

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

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

de continuidade ao tratamento.  

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

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

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

enfrentamento do COVID 19, como:  

 

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

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

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

aceito no atendimento, visando a proteção de todos;  

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

a forma de uso, higienização e cuidados necessários;  

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

 Estamos mantendo o  ambiente arejado/ventilado; 

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

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

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

compartilhados;  

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

aglomeração de pessoas); 

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

evitar o contato e compartilhamento dos mesmos;   

  Higienização do ambiente das salas em cada atendimento realizado; 

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

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

 

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

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

municipal, estadual e federal.   

 

Sem mais para o momento, 
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ATENDIMENTOS AMA LITORAL - SC   
 RELATÓRIO CONVÊNIO EDUCAÇÃO - 2020 

 

ESPECIALIDADE 
 

                                                                 COMPETÊNCIA/2020 

 
 

EDUCADOR MUSICAL 
 

AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 
240 

 
    

 Total de Atendimentos Ed. Musical Realizados: AGOSTO/2020 - PRESENCIAIS: 30 
 Total de Atendimentos Ed. Musical Realizados: AGOSTO /2020 - REMOTO: 210 
 

 
 

PSICOPEDAGOGA 
 

AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 

190 
 

    

 Total de Atendimentos Psicopedagogia Realizados: AGOSTO/2020 - PRESENCIAIS: 20 
 Total de Atendimentos Psicopedagogia Realizados: AGOSTO /2020 - REMOTO: 170 
 

 
 

PROFESSORA ARTES 
 

AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 
171 

 
    

 Total de Atendimentos de Artes Realizados: AGOSTO/2020 - PRESENCIAIS: 19 
 Total de Atendimentos de Artes Realizados: AGOSTO /2020 - REMOTO: 152 
 

 
 

EDUCADOR FÍSICO 

AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 
197 

 
    

 Total de Atendimentos Educação Física Realizados: AGOSTO/2020 - PRESENCIAIS: 31 
 Total de Atendimentos Educação Física Realizados: AGOSTO /2020 - REMOTO: 166 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMA litoral – SC 
AGOSTO/2020 
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                                RELATÓRIO DE ATIVIDADES - Convênio Educação de BC 
                              Competência:  01 a 31 de AGOSTO de 2020 
                              Local: AMA Litoral – SC (Associação de Pais e Amigos do Autista) 
                              Psicopedagoga: Deise Padoan de Quadros 
 
 

O presente relatório tem como objetivo acompanhar e registrar os atendimentos/ atividades 

realizados à distância e presencialmente no período de isolamento social em decorrência do 

COVID-19. Ressaltamos que as intervenções devem estar de acordo com os planejamentos, 

levando em consideração as necessidades de cada um de nossos usuários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

93 / 453



                           AMA LITORAL SC 

            Associação de Pais e Amigos do Autista 

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

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

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

                 CEBAS Portaria Nº62, de 27/05/2005 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

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

CNPJ: 08.825.233/0001 -35 

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

 

 
 
 
                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

94 / 453

egoncalves
Highlight

egoncalves
Highlight



                           AMA LITORAL SC 

            Associação de Pais e Amigos do Autista 

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

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

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

                 CEBAS Portaria Nº62, de 27/05/2005 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

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

CNPJ: 08.825.233/0001 -35 

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

 

 
 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

95 / 453

egoncalves
Highlight



                           AMA LITORAL SC 

            Associação de Pais e Amigos do Autista 

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

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

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

                 CEBAS Portaria Nº62, de 27/05/2005 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

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

CNPJ: 08.825.233/0001 -35 

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

 

                                                                              

96 / 453

egoncalves
Highlight

egoncalves
Highlight

egoncalves
Highlight

egoncalves
Highlight



 

RELATÓRIO MENSAL  - AGOSTO 2020 
 

Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 

Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Antônio Miguel Leal 
Data Nascimento: 28/06/2017 

Mês: agosto/2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 

 

Data  

 
 
 
 

04/08/2020 

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

 
 

11/08/2020 

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

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

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

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

Objetivo Geral Reconhecimento do corpo; reconhecer, estimular coordenação motora fina, 

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

 

Relatório Mensal 

Usuário:  Aiken Arthur Ribeiro Novaes 
Data Nascimento: 10/11/2013 

Mês: agosto/2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 

 

Data  

 
 
 
 

03/08/2020 

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

 
 

10/08/2020 

No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho 
do seu nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome 
próprio, desenvolver coordenação motora fina e Visio motora, imaginação e 
atenção sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi 
necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis 
para colorir. 
RESPOSTA:  Aiken retornou as atividades, através de vídeo e fotos. 

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

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

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

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

OBJETIVO:Conhecer as vogais; 

Desenvolver coordenação motora ampla; 

Estimular percepção de lateralidade; 

Estimular coordenação olho mão.  

Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 

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

ou canetinha preta. 

DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso 

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

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

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

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

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

individualidade de cada aprendente . 

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

27/08/2020 Aiken, está realizando atividade a distância, refletindo as vogais na parede 

em virtude da pandemia com auxilio família e orientações da equipe 

terapêutica. 

RESPOSTA: Executando atividades. 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; reconhecer e identificar as vogais; 

estimular coordenação motora fina, viso motora; Atenção compartilhada e 

sustentada 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 

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

Relatório Mensal 

Usuário: Anthony Moeller e Silva 

Data Nascimento:  03/04/2012 

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

 

 

Data  

 
 
 
 

04/08/2020 

Nessa semana a equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

realizando vídeo chamadas quando necessário. 

 
 

11/08/2020 

No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho 
do seu nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome 
próprio, desenvolver coordenação motora fina e Visio motora, imaginação e 
atenção sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi 
necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis 
para colorir. 
RESPOSTA: Anthony, respondeu a atividade através de vídeos e fotos. 
 

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

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

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

 ATIVIDADE: Refletindo as vogais na parede. 

OBJETIVO: Conhecer as vogais; 

Desenvolver coordenação motora ampla; 

Estimular percepção de lateralidade; 

Estimular coordenação olho mão.  

Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 

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

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

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

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; reconhecer e identificar as vogais; 

estimular coordenação motora fina, viso motora; Atenção compartilhada e 

sustentada 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 

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

Relatório Mensal 

Paciente: Adriel Goulart 

Data Nascimento: 10/05/2013 

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

 

 
 

Data  

 
 
 

 06/08/2020 

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

 
13/08/2020 

No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho do 
seu nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome 
próprio, desenvolver coordenação motora fina e Visio motora, imaginação e 
atenção sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi necessário 
utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

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

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

 ATIVIDADE: Refletindo as vogais na parede. 

OBJETIVO: Conhecer as vogais; 

Desenvolver coordenação motora ampla; 

Estimular percepção de lateralidade; 

Estimular coordenação olho mão.  

Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 

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

canetinha preta. 

DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso com 

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

utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para refletir as vogais na 

parede. Importante   que o adulto   esteja mediando a execução da atividade, 

reforçando verbalmente o nome das vogais, incentivando que a criança olhe e 

faça o traçado das letras na parede, sempre respeitando a individualidade de 

cada aprendente. 

RESPOSTA: Pendente. 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; reconhecer e identificar as vogais; estimular 

coordenação motora fina, viso motora; Atenção compartilhada e sustentada 
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AMA LITORAL SC 

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

Relatório Mensal 

Usuário: Andriel Henrique Cremonte Nantes 

Data Nascimento: 08/05/2017 

Mês: agosto /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

 

Data  

 
 
 
 

04/08/2020 

Nessa semana a equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

realizando vídeo chamadas quando necessário. 

 
 

11/08/2020 

No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho 
do seu nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome 
próprio, desenvolver coordenação motora fina e Visio motora, imaginação e 
atenção sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi 
necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis 
para colorir. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

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

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

movimento dos dedos, conforme comando da música. 

RESPOSTA: Pendente. 

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

OBJETIVO: Conhecer as vogais; 

Desenvolver coordenação motora ampla; 

Estimular percepção de lateralidade; 

Estimular coordenação olho mão.  

Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 

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

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

RESPOSTA: Pendente. 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; reconhecer e identificar as vogais; 

estimular coordenação motora fina, viso motora; Atenção compartilhada e 

sustentada 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário:  Arádia Mazia Barreiros de Alexandri 
Data Nascimento: 04/03/2015 
Mês: agosto /2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 

Data  

 
 
 
 

04/08/2020 

Nessa semana a equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

realizando vídeo chamadas quando necessário. 

 
 

11/08/2020 

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

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

19/08/2020 No dia de hoje, foi enviado mais uma atividade na plataforma, projetando a 
dona aranha, com o objetivo de desenvolver habilidades artísticas, 
desenvolver a coordenação motora fina, criatividade, imaginação; promover 
a interação; explorar e reconhecer diferentes movimentos gestuais. Para 
realizar essa atividade, utilizaremos como recurso um rolo de papel 
higiênico, fita larga adesiva, canetinha, uma lanterna (pode ser a lanterna 

107 / 453



 

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

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

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

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

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

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

Chorou por todo o atendimento. 

ATENDIMENTO PRESENCIAL. 
 

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

Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora fina; 

criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer 

diferentes movimentos gestuais.  

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

vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. 

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

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

jacaré foi passear lá na lagoa”. 

RESPOSTA: Pendente. 
 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; reconhecer e identificar as vogais; 

estimular coordenação motora fina, viso motora; Atenção compartilhada e 

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

 

Relatório Mensal 

Usuário: Amora Cecília Veit da Silva 

Data Nascimento: 02/12/2016 

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

 

 
Data  

 
 
 
 

04/08/2020 

Nessa semana a equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

realizando vídeo chamadas quando necessário. 

 
 

11/08/2020 

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

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

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

Para ser hoje. 

OBJETIVOS: desenvolver habilidades artísticas, desenvolver a coordenação 

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

reconhecer diferentes movimentos gestuais. 

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

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

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

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

passo de como confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos a 

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

 RESPOSTA: Pendente. 
 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; reconhecer e identificar as vogais; 

estimular coordenação motora fina, viso motora; Atenção compartilhada e 

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

 

Relatório Mensal 

Usuário: Brayan Henrique dos Santos 
Data Nascimento: 03/02/2017   

Mês: agosto /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 
 

Data  

 
 
 
 
 

04/08/2020 

 Nessa semana, a equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

realizando vídeo chamadas quando necessário. 

 
 

11/08/2020 

No dia de hoje, foi enviado um vídeo   referente a construção do “bichinho 
do seu nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome 
próprio, desenvolver coordenação motora fina e Visio   motora, imaginação 
e atenção sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi 
necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura,giz de cera ou lápis para 
colorir. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

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

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

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

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

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

OBJETIVO:Conhecer as vogais; 

Desenvolver coordenação motora ampla; 

Estimular percepção de lateralidade; 

Estimular coordenação olho mão.  

Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 

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

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

RESPOSTA: Pendente. 
 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; reconhecer e identificar as vogais; 

estimular coordenação motora fina, viso motora; Atenção compartilhada e 

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

 

Relatório Mensal 

Usuário: Benjamim Tobia da Costa 
Data Nascimento: 01/08/2014   

Mês: agosto /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 
 

Data  

 
 
 
 
 

03/08/2020 

Nessa semana a equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

realizando vídeo chamadas quando necessário. 

 
 

10/08/2020 

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

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

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

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

RESPOSTA: Em execução. 
 

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

OBJETIVO: Conhecer as vogais; 

Desenvolver coordenação motora ampla; 

Estimular percepção de lateralidade; 

Estimular coordenação olho mão.  

Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 

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

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

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

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

ATENDIMENTO PRESENCIAL. 
 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; reconhecer e identificar as vogais; 

estimular coordenação motora fina, viso motora; Atenção compartilhada e 

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

 

Relatório Mensal 

Usuário:  Cassiane Perri 
Data Nascimento:  

Mês: agosto /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

 

Data  

25/08/2020 Não compareceu ao atendimento presencial. 
 

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

 

Relatório Mensal 

Usuário: Diogo Couvados Casa 
Data de nascimento:  15/12/2011 
Mês: agosto /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 
 

                   

Data  

 
 
 
 

07/08/2020 

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

14/08/2020 No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho do seu 
nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome próprio, 
desenvolver coordenação motora fina e Viso motora, imaginação e atenção 
sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi necessário utilizar 
como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir. 
RESPOSTA: A família retornou à atividade através de vídeos, fotos e relatos. 
 

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

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

OBJETIVO: Conhecer as vogais; 

Desenvolver coordenação motora ampla; 

Estimular percepção de lateralidade; 

Estimular coordenação olho mão.  

Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 

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

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

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

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

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; reconhecer e identificar as vogais; estimular 

coordenação motora fina, viso motora; Atenção compartilhada e sustentada 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário:  Daniel de Sena Nunes 
Data de nascimento: 12/07/2015  
Mês: agosto /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 
 

Data  

 
 
 
 

04/08/2020 

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

11/08/2020 No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho 
do seu nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome 
próprio, desenvolver coordenação motora fina e Visio motora, imaginação e 
atenção sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi 
necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis 
para colorir. 
RESPOSTA: A família retornou à atividade através de fotos e vídeos. 
 

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

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

RESPOSTA: Em execução. 
 

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

OBJETIVO: Conhecer as vogais; 

Desenvolver coordenação motora ampla; 

Estimular percepção de lateralidade; 

Estimular coordenação olho mão.  

Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 

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

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

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

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; reconhecer e identificar as vogais; 

estimular coordenação motora fina, viso motora; Atenção compartilhada e 

sustentada 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 

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

Relatório Mensal 

Usuário:  ELIEZER CHAVES PAES LANDIM SERAPIÃO 

Data Nascimento:  23/06/2016 

Mês: agosto /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 

 

Data  

 
 
 
 

07/08/2020 

Nessa semana a equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vídeo chamadas quando necessário. 

 
 

14/08/2020 

No dia de hoje, foi enviado um vídeo   referente a construção do “bichinho 
do seu nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome 
próprio, desenvolver coordenação motora fina e Visio   motora, imaginação 
e atenção sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi 
necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para 
colorir. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

 
 
 

19/08/2020 

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

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

 

 

 

 

26/08/2020 

ATIVIDADE: Refletindo as vogais na parede. 

OBJETIVO:Conhecer as vogais; 

Desenvolver coordenação motora ampla; 

Estimular percepção de lateralidade; 

Estimular coordenação olho mão.  

Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 

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

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

RESPOSTA: Pendente. 
 

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

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; reconhecer e identificar as vogais; 

estimular coordenação motora fina, viso motora; Atenção compartilhada e 

sustentada 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 

Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário:  Efraim Henrique dos Santos Pereira 
Data Nascimento:  07/06/2014 
Mês: agosto /2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 

Data  

 
 
 
 
 

04/08/2020 

Nessa semana a equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vídeo chamadas quando necessário. 

11/08/2020 No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho do 
seu nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome 
próprio, desenvolver coordenação motora fina e Visio  motora, imaginação e 
atenção sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi 
necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para 
colorir. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

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

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

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

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

OBJETIVO:Conhecer as vogais; 

Desenvolver coordenação motora ampla; 

Estimular percepção de lateralidade; 

Estimular coordenação olho mão.  

Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 

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

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

RESPOSTA: Pendente. 
 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; reconhecer e identificar as vogais; 

estimular coordenação motora fina, viso motora; Atenção compartilhada e 

sustentada 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 

Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Erik Nathan da Silva 

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

 

 

                

Data  

 
 
 
 
 

04/08/2020 

Nessa semana a equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

realizando vídeo chamadas quando necessário. 

11/08/2020 No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho 
do seu nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome 
próprio, desenvolver coordenação motora fina e Viso motora, imaginação e 
atenção sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi 
necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis 
para colorir. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

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

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

OBJETIVO: Conhecer as vogais; 

Desenvolver coordenação motora ampla; 
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Estimular percepção de lateralidade; 

Estimular coordenação olho mão.  

Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 

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

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

RESPOSTA: Pendente. 
 

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

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; reconhecer e identificar as vogais; 

estimular coordenação motora fina, viso motora; Atenção compartilhada e 

sustentada 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 

Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Eric Benjamim 

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

 

 

Data  

 
 
 
 

06/08/2020 

Nessa semana a equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

realizando vídeo chamadas quando necessário. 

13/08/2020 No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho 
do seu nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome 
próprio, desenvolver coordenação motora fina e Viso motora, imaginação e 
atenção sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi 
necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis 
para colorir. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

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

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

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

OBJETIVO:Conhecer as vogais; 

Desenvolver coordenação motora ampla; 

Estimular percepção de lateralidade; 

Estimular coordenação olho mão.  

Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 

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

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

RESPOSTA: Pendente. 
 

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

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; reconhecer e identificar as vogais; 

estimular coordenação motora fina, viso motora; Atenção compartilhada e 

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

 

Relatório Mensal 

Usuário: Ênio Napp 

Data Nascimento: 09/08/2016 

Mês: agosto /2020 

Profissional: Psicopedagoga   Deise Padoan de Quadros 
 

 

Data  

 
 
 
 

04/08/2020 

Nessa semana a equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

realizando vídeo chamadas quando necessário. 

11/08/2020 No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho 
do seu nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome 
próprio, desenvolver coordenação motora fina e Viso  motora, imaginação e 
atenção sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi 
necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis 
para colorir. 
RESPOSTA: A família retornou à atividade através de fotos e vídeos. 
 

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

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

25/08/2020 Não compareceu ao atendimento. 

ATENDIMENTO PRESENCIAL – Não compareceu. 

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

OBJETIVO:Conhecer as vogais; 

Desenvolver coordenação motora ampla; 

Estimular percepção de lateralidade; 

Estimular coordenação olho mão.  

Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 

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

canetinha preta. 

DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso 

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

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

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

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

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

individualidade de cada aprendente . 

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

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; reconhecer e identificar as vogais; 

estimular coordenação motora fina, viso motora; Atenção compartilhada e 

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

 

Relatório Mensal 

Usuário: Fernando Gabriel Sprote 

Data Nascimento: 10/03/2007     
Mês: agosto /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

 

Data  

 
 
 
 

07/08/2020 

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

14/08/2020 No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho 
do seu nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome 
próprio, desenvolver coordenação motora fina e Visio motora, imaginação e 
atenção sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi 
necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis 
para colorir. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

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

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

OBJETIVO:Conhecer as vogais; 

Desenvolver coordenação motora ampla; 

Estimular percepção de lateralidade; 

Estimular coordenação olho mão.  

Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 

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

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

RESPOSTA: Pendente. 
 

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

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; reconhecer e identificar as vogais; 

estimular coordenação motora fina, viso motora; Atenção compartilhada e 

sustentada 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 

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

Relatório Mensal 

Usuário: Felipe Gabriel da Silva 

Data Nascimento: 02/10/2010  

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

 

 

 

Data  

 
 
 

07/08/2020 

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

14/08/2020 No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho do 
seu nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome 
próprio, desenvolver coordenação motora fina e Visio motora, imaginação e 
atenção sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi necessário 
utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

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

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

OBJETIVO:Conhecer as vogais; 

Desenvolver coordenação motora ampla; 

Estimular percepção de lateralidade; 

Estimular coordenação olho mão.  

Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 

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

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

RESPOSTA: Pendente. 
 

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

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; reconhecer e identificar as vogais; estimular 

coordenação motora fina, viso motora; Atenção compartilhada e sustentada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133 / 453



 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 

Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: GABRIEL LUIZ PEREIRA ANDRADE 

Data de nascimento: 21/02/2015 

Mês: agosto /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

 

Data  

 
 
 
 

03/08/2020 

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

10/08/2020 No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho do seu 
nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome próprio, 
desenvolver coordenação motora fina e Visio motora, imaginação e atenção 
sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi necessário utilizar 
como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir. 
RESPOSTA: A família retornou à atividade através de vídeos e fotos. 
 

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

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

Não compareceu ao atendimento. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL – Não compareceu. 

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

OBJETIVO:Conhecer as vogais; 

Desenvolver coordenação motora ampla; 

Estimular percepção de lateralidade; 

Estimular coordenação olho mão.  

Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 

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

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

RESPOSTA: Pendente. 
 

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

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; reconhecer e identificar as vogais; estimular 

coordenação motora fina, viso motora; Atenção compartilhada e sustentada 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 

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

Relatório Mensal 

Usuário: Gabriel da Silva de Souza 

Data Nascimento: 27/08/2012    

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

 

 

Data  

 
 
 
 

03/08/2020 

Nessa semana a equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

realizando vídeo chamadas quando necessário. 

10/08/2020 No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho 
do seu nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome 
próprio, desenvolver coordenação motora fina e Visio motora, imaginação e 
atenção sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi 
necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura,giz de cera ou lápis para 
colorir. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

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

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

24/08/2020 Está realizando atividades a distância com auxílio da família e da equipe 

terapeutica,em virtude da pandemia. A atividade enviada nessa semana foi 

conhecendo as vogais. 

RESPOSTA: Em execução. 
 

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

OBJETIVO:Conhecer as vogais; 

Desenvolver coordenação motora ampla; 

Estimular percepção de lateralidade; 

Estimular coordenação olho mão.  

Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 

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

ou canetinha preta. 

DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso 

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

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

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

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

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

individualidade de cada aprendente . 

 
RESPOSTA: A família retornou à atividade.  
 

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

suporte dos profissionais 

RESPOSTA: Em execução. 

 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; reconhecer e identificar as vogais; 

estimular coordenação motora fina, viso motora; Atenção compartilhada e 

sustentada 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 

Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: HENRIQUE BRILLINGER 

Data Nascimento: 22/09/2016  
Mês: agosto /2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 

Data  

 
 
 

04/08/2020 

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

 
 

11/08/2020 

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

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

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

25/08/2020 Acompanhei Henrique na hora do lanche, onde estava bastante choroso 

precisando a intervenção da terapeuta para realizar a alimentação e também 

do recurso para terapêutico para mediar esse processo.  

ATENDIMENTO PRESENCIAL. 

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

OBJETIVO:Conhecer as vogais; 

Desenvolver coordenação motora ampla; 

Estimular percepção de lateralidade; 

Estimular coordenação olho mão.  

Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 

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

ou canetinha preta. 

DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso 

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

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

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

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

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

individualidade de cada aprendente . 

RESPOSTA: Pendente. 
 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; reconhecer e identificar as vogais; 

estimular coordenação motora fina, viso motora; Atenção compartilhada e 

sustentada 
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AMA LITORAL SC 

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

Relatório Mensal 

Usuário: Isabella Couto 
Data Nascimento: 27/08/2012    

Mês: agosto /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 
 

Data  

 
 
 
 

03/08/2020 

Nessa semana a equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

realizando vídeo chamadas quando necessário. 

 
 
   10/08/2020 

No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho do 
seu nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome 
próprio, desenvolver coordenação motora fina e Visio motora, imaginação e 
atenção sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi 
necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura,giz de cera ou lápis para 
colorir. 
 
RESPOSTA: Família retornou a atividade através de fotos e vídeos. 

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

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

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

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

aprendizado das letras vogais, desenvolver coordenação motora fina e viso 

motora. 

Isabela se mostrou atenta durante a atividade conseguindo dar resposta 

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

precisando ser auxiliada fisicamente para realizar a agrafia da mesma. 

ATENDIMENTO PRESENCIAL. 

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

OBJETIVO:Conhecer as vogais; 

Desenvolver coordenação motora ampla; 

Estimular percepção de lateralidade; 

Estimular coordenação olho mão.  

Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 

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

canetinha preta. 

DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso 

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

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

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

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

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

individualidade de cada aprendente . 

RESPOSTA: Pendente. 
 

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

profissionais.   

RESPOSTA: Em execução. 
 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; reconhecer e identificar as vogais; 

estimular coordenação motora fina, viso motora; Atenção compartilhada e 

sustentada 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 

Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: José Eduardo 
Data Nascimento:  
Mês: agosto /2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 

 

Data  

 
 

06/08/2020 

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

 
 

13/08/2020 

No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho do 
seu nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome 
próprio, desenvolver coordenação motora fina e Viso motora, imaginação e 
atenção sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi necessário 
utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

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

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

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

OBJETIVO:Conhecer as vogais; 

Desenvolver coordenação motora ampla; 

Estimular percepção de lateralidade; 

Estimular coordenação olho mão.  

Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 

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

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

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

 

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

profissionais. 

RESPOSTA: Em execução. 
 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; reconhecer e identificar as vogais; estimular 

coordenação motora fina, viso motora; Atenção compartilhada e sustentada 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: Jean Fernando de Oliveira Junior 
Data Nascimento: 27/05/2013 

Mês: agosto /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 

 

Data  

 
 
 

07/08/2020 

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

 
 

14/08/2020 

No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho do 
seu nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome 
próprio, desenvolver coordenação motora fina e Visio motora, imaginação e 
atenção sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi 
necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para 
colorir. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

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

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

OBJETIVO: Conhecer as vogais; 

Desenvolver coordenação motora ampla; 

Estimular percepção de lateralidade; 

Estimular coordenação olho mão.  

Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 

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

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

RESPOSTA: Pendente. 
 

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

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; reconhecer e identificar as vogais; estimular 

coordenação motora fina, viso motora; Atenção compartilhada e sustentada 

145 / 453



 

 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 

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

Relatório Mensal 

Usuário: JOAQUIM DE ALMEIDA NUNES 

Data Nascimento: 31/12/2014 

Mês: agosto /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 

 

 

Data  

 
 
 
 

  06/08/2020 

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

 
 

13/08/2020 

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

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

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

OBJETIVO:Conhecer as vogais; 

Desenvolver coordenação motora ampla; 

Estimular percepção de lateralidade; 

Estimular coordenação olho mão.  

Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 

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

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

RESPOSTA: Pendente. 
 

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

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; reconhecer e identificar as vogais; 

estimular coordenação motora fina, viso motora; Atenção compartilhada e 

sustentada 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 

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

Relatório Mensal 

Usuário: JOÃO BATISTA BRONZATTI OLIVEIRA  
Data Nascimento: 05/09/2012 

Mês: agosto /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 
 

 

Data  

 
 
 

06/08/2020 

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

 
 

13/08/2020 

No dia de hoje, foi enviado um vídeo   referente a construção do “bichinho 
do seu nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome 
próprio, desenvolver coordenação motora fina e Visio   motora, imaginação 
e atenção sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi 
necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis 
para colorir. 
RESPOSTA: Família retornou a atividade as atividades através dos vídeos. 
 

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

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

OBJETIVO:Conhecer as vogais; 

Desenvolver coordenação motora ampla; 

Estimular percepção de lateralidade; 

Estimular coordenação olho mão.  

Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 

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

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

RESPOSTA: Pendente. 
 

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

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; reconhecer e identificar as vogais; 

estimular coordenação motora fina, viso motora; Atenção compartilhada e 

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

 

Relatório Mensal 

Usuário: LIV AGATHA CARVALHO 

Data Nascimento: 23/07/1990 

Mês: agosto /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 
 

 
Data  

 
 
 
 
 

06/08/2020 

Nessa semana a equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de 

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

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

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

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

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

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

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

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

manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 

chamadas quando necessário. 

 
 

13/08/2020 

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

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

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

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

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

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; reconhecer e identificar as vogais; estimular 

coordenação motora fina, viso motora; Atenção compartilhada e sustentada 
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AMA LITORAL SC 

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

 

Relatório Mensal 

Usuário: Lino Carlos Franzoi Junior 

Data Nascimento: 23/07/1990 

Mês: agosto /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

 

 

Data  

 
 
 
 
 

07/08/2020 

Nessa semana a equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

realizando vídeos chamadas quando necessário. 

 
 

14/08/2020 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RESPOSTA: Pendente. 
 

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

plataforma, auxiliando as famílias nas dificuldades. 

RESPOSTA: Em execução. 
 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; reconhecer e identificar as vogais; 

estimular coordenação motora fina, viso motora; Atenção compartilhada e 

sustentada 
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AMA LITORAL SC 

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

Relatório Mensal 

Usuário: Lorenzo Stein 

Data Nascimento:  27/08/2012     

Mês: agosto /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

 

Data  

 
 

03/08/2020 

Nessa semana a equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de 

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

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

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

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

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

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

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

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

manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 

chamadas quando necessário. 

 
 

10/08/2020 

No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho do 
seu nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome 
próprio, desenvolver coordenação motora fina e Visio motora, imaginação e 
atenção sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi 
necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para 
colorir. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

17/08/2020 No dia de hoje, Lorenzo retornou aos atendimentos presenciais. Ao entrar na 
sala logo foi escolhendo o jogo do aramado e em seguida pediu para fazer a 
atividade do alfabeto, mostrou se concentrado durante todo o atendimento, 
interagindo com a terapeuta. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL. 
 

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

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

terapeutas. A atividade enviada no dia 19 de agosto foi conhecendo as vogais. 

RESPOSTA: Em execução. 
 

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

OBJETIVO:Conhecer as vogais; 

Desenvolver coordenação motora ampla; 

Estimular percepção de lateralidade; 

Estimular coordenação olho mão.  

Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 

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

canetinha preta. 

DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso com 

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

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

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

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

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

individualidade de cada aprendente . 

RESPOSTA: Pendente. 
 

31/08/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL – Não compareceu. 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; reconhecer e identificar as vogais; estimular 

coordenação motora fina, viso motora; Atenção compartilhada e sustentada 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: Leonardo Teillor 

Data Nascimento:  19/06/2017  
Mês: agosto /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

 

Data  

 
 
 
 

07/08/2020 

Nessa semana a equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

realizando vídeos chamadas quando necessário. 

 
 

14/08/2020 

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

19/08/2020 Atividade: O jacaré foi passear lá na lagoa. 
Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora fina; 
criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer 
diferentes movimentos gestuais. 
 Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta guache verde e  
vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. 
Atividade: junto com o vídeo da atividade foi enviado um passo a passo de 
como confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos a música: “o 
jacaré foi passear lá na lagoa”. 
RESPOSTA: Pendente. 
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21/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas pela 
plataforma, auxiliando as famílias nas dificuldades. 

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

OBJETIVO: Conhecer as vogais; 

Desenvolver coordenação motora ampla; 

Estimular percepção de lateralidade; 

Estimular coordenação olho mão.  

Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 

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

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

RESPOSTA: Pendente. 
 

28/08/2020 Está realizando atividade a distância com auxílio da família e suporte da 

equipe terapêutica. 

RESPOSTA: Em execução. 
 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; reconhecer e identificar as vogais; 

estimular coordenação motora fina, viso motora; Atenção compartilhada e 

sustentada 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 

Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Miguel Sanches 
Data Nascimento:  27/08/2012     

Mês: agosto /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

 

Data  

 
 
 

06/08/2020 

Nessa semana, a equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de 

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

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

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

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

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

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

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

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

equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando 

vídeos chamadas quando necessário. 

 
 

13/08/2020 

No dia de hoje, foi enviado um vídeo   referente a construção do “bichinho 
do seu nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome 
próprio, desenvolver coordenação motora fina e Viso motora, imaginação e 
atenção sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi 
necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura,giz de cera ou lápis para 
colorir. 
RESPOSTA: Pendente. 
 
 

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

20/08/2020 No dia de hoje realizamos uma atividade de interação com Miguel utilizando 
como recurso o jogo cilada, onde o mesmo sentiu dificuldade de realizar a 
atividade necessitando de auxílio para conseguiu  finalizar, após terminar 
essa atividade, pediu se tinha dinossauros, mostrei o livre e o mesmo ficou e 
encantando relatando várias curiosidades sobre o tema. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

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

OBJETIVO: Conhecer as vogais; 

Desenvolver coordenação motora ampla; 

Estimular percepção de lateralidade; 

Estimular coordenação olho mão.  

Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 

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

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

RESPOSTA: Pendente. 
 

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

 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; reconhecer e identificar as vogais; 

estimular coordenação motora fina, viso motora; Atenção compartilhada e 

sustentada 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 

Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Martina Machado Heineberg  

Data Nascimento: 26/09/2013 

Mês: agosto /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 
 

 

Data  

 
 
 
 
 

07/08/2020 

Nessa semana, a equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de uma 

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

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

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

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

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

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

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

recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os 

atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando 

necessário. 

 
 

14/08/2020 

No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho do seu 
nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome próprio, 
desenvolver coordenação motora fina e Visio motora, imaginação e atenção 
sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi necessário utilizar 
como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

19/08/2020 No dia de hoje, foi enviado mais uma atividade na plataforma, conhecendo as 
vogais com o objetivo de Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora e desenvolver atenção 
compartilhada. Para realizar essa atividade será computador, Tablet ou celular 
para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o 
registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: Pendente. 
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21/08/2020 Acompanhei Martina na hora do lanche, se mostrou tranquila durante esse 
momento, realizando esse a alimentação com independencia. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL. 

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

OBJETIVO: Conhecer as vogais; 

Desenvolver coordenação motora ampla; 

Estimular percepção de lateralidade; 

Estimular coordenação olho mão.  

Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 

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

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

RESPOSTA: Pendente. 
 

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

 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; reconhecer e identificar as vogais; estimular 

coordenação motora fina, viso motora; Atenção compartilhada e sustentada 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: MATHIAS BECKER NIECHEL 

Data Nascimento: 06/02/2014 
Mês: agosto /2020 

Profissional: Psicopedagoga- Deise Padoan de Quadros 
 

 

 
Data  

 
 
 

06/08/2020 

Nessa semana   a equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

realizando vídeos chamadas quando necessário. 

 
 

13/08/2020 

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

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

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

OBJETIVO: Conhecer as vogais; 

Desenvolver coordenação motora ampla; 

Estimular percepção de lateralidade; 
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Estimular coordenação olho mão.  

Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 

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

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

RESPOSTA: Pendente. 
 

27/08/2020 Atividade: Construção de objetos com jogo de encaixe. 

Objetivos: Desenvolver coordenação motora e viso motora; estimular a 

imaginação e priorizar vínculo com a terapeuta. 

Estratégias: Nesse dia realizamos a atividade com Mathias através do recurso 

monta tudo, estimulando essa interação com a terapeuta e avaliar sua 

imaginação e coordenação viso motora e coordenação fina. 

RESPOSTA: Pendente. 
 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; reconhecer e identificar as vogais; 

estimular coordenação motora fina, viso motora; Atenção compartilhada e 

sustentada 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 

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

Relatório Mensal 

Usuário: MATHEUS STURMER AMANDIO 

Data Nascimento: 06/01/2015 
Mês: agosto /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

 

Data  

 
 
 

03/08/2020 

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

 
 

10/08/2020 

No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho do 
seu nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome 
próprio, desenvolver coordenação motora fina e Visio motora, imaginação e 
atenção sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi 
necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para 
colorir. 
R RESPOSTA: Pendente. 
 

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

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

24/07/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL – Não compareceu. 

26/08/20202 ATIVIDADE: Refletindo as vogais na parede. 

OBJETIVO: Conhecer as vogais; 

Desenvolver coordenação motora ampla; 

Estimular percepção de lateralidade; 

Estimular coordenação olho mão.  

Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 

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

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

RESPOSTA: Pendente. 
 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; reconhecer e identificar as vogais; estimular 

coordenação motora fina, viso motora; Atenção compartilhada e sustentada 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: NOAH SOSA MATOS 
Data Nascimento: 28/07/2015 
Mês: agosto /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 

 

Data  

 
 

04/08/2020 

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

 
 

11/08/2020 

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

18/08/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL - não compareceu ao atendimento pois está de 
atestado.(Covid). 
 

25/08/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL - não compareceu ao atendimento pois está de 
atestado.(Covid). 
 
 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; reconhecer e identificar as vogais; 

estimular coordenação motora fina, viso motora; Atenção compartilhada e 

sustentada 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 

Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Paulo Henrique 

Data Nascimento:  

Mês: agosto /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

 

Data  

 
 
 

03/08/2020 

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

 
 

10/08/2020 

No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho do 
seu nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome 
próprio, desenvolver coordenação motora fina e Visio motora, imaginação e 
atenção sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi 
necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura,giz de cera ou lápis para 
colorir. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

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

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

25/07/2020  No dia de hoje, Paulo retornou aos atendimentos presenciais, foi realizado 
dois jogos com objetivo de realizar um momento de interação e avaliação 
em relação a atenção sustentada e compartilhada para essa atividade foi 
utilizado como recurso o jogo monta tudo e cruza letras. Paulo conseguiu 
realizar as atividades, porém não reconhece as letras do alfabeto, em 
relação ao jogo monta tudo Paulo se mostrou atento e motivado realizando 
várias construções com as peças de encaixe. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL. 
 

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

OBJETIVO: Conhecer as vogais; 

Desenvolver coordenação motora ampla; 

Estimular percepção de lateralidade; 

Estimular coordenação olho mão.  

Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 

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

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

RESPOSTA: Pendente. 
 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; reconhecer e identificar as vogais; 

estimular coordenação motora fina, viso motora; Atenção compartilhada e 

sustentada 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do 
Autista 
 

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

Relatório Mensal 

Usuário: Pedro Yohan 

Data Nascimento:  

Mês: agosto /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

 

 

Data  

24/08/2020 Atividade: Construção com peças de lego. 
Objetivos: Estimular o contato com a terapeuta, promovendo um momento 
de vinculo; estimular a coordenação motora fina e viso motora. 
Desenvolvimento: Pedro iniciou os atendimentos na instituição, foi realizado 
um momento de interação com o mesmo utilizando como recurso as peças 
de encaixe. Pedro se mostrou atento e motivado na realização das 
atividades realizando várias construções com muita imaginação. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

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

Relatório Mensal 

Usuário: Samuel da Silva 

Data Nascimento: 05/12/2014  
Mês: agosto /2020 
Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 

Data  

 
 

07/08/2020 

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

 
 

14/08/2020 

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

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

19/08/2020 No dia de hoje, foi enviado mais uma atividade na plataforma, conhecendo as 
vogais com o objetivo de Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora e desenvolver atenção 
compartilhada. Para realizar essa atividade será computador, Tablet ou celular 
para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o 
registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: Pendente. 
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26/08/2020 Atividade: O jacaré foi passear lá na lagoa. 
 Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora fina; 
criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer 
diferentes movimentos gestuais. 
 Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta guache verde e  
vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. 
 Atividade: junto com o vídeo da atividade foi enviado um passo a passo de 
como confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos a música: “o jacaré 
foi passear lá na lagoa”. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

 

28/08/2020 Atividade: Construções de objetos com jogos de encaixe 
Objetivo: Estimular a interação, desenvolver coordenação motora fina e 
estimular a organização espacial, desenvolver a coordenação viso motora. 
Desenvolvimento: Samuel retornou aos atendimentos presenciais no dia de 
hoje, realizou o atendimento na companhia do seu irmão Erik, realizamos a 
intervenção com o jogo lego com o objetivo de estimular a interação entre os 
irmãos e também estreitar o vínculo com a terapeuta, foi um momento de 
grandes conquistas pois conseguiram interagir juntos e também com a 
terapeuta. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; reconhecer e identificar as vogais; estimular 

coordenação motora fina, viso motora; Atenção compartilhada e sustentada 
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AMA LITORAL SC 

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

Relatório Mensal 

Usuário: SORAYA COATI AMARANTE DA ROSA 

Data Nascimento: 11/04/2011 

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

 

Data  

 
 

03/08/2020 

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

 
 

10/08/2020 

No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho do 
seu nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome 
próprio, desenvolver coordenação motora fina e Visio motora, imaginação e 
atenção sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi 
necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para 
colorir. 
RESPOSTA: Família enviou o retorno da atividade através de vídeo e fotos. 

17/08/2020 Volta aos atendimentos presenciais participou com a mãe para utilização do 
uso da máscara, foi realizado somente o primeiro atendimento, para que aos 
poucos a criança possa se adaptar ao uso correto da máscara. Foi passado 
orientações a mãe de máscaras de tipos de máscaras e como iniciar o 
processo. Utilização de livros de encaixe e animais. Estava tranquila 
utilizando momentos de fala relacionadas a atividades. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

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

24/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas pela 
plataforma, auxiliando as famílias nas dificuldades. 
RESPOSTA: Em execução. 
 

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

OBJETIVO: Conhecer as vogais; 

Desenvolver coordenação motora ampla; 

Estimular percepção de lateralidade; 

Estimular coordenação olho mão.  

Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 

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

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

RESPOSTA: Família enviou o retorno da atividade através de vídeo e fotos. 
 

31/08/2020 Não compareceu ao atendimento PRESENCIAL. 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; reconhecer e identificar as vogais; 

estimular coordenação motora fina, viso motora; Atenção compartilhada e 

sustentada 
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AMA LITORAL SC 

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

Relatório Mensal 

Usuário: Willian Rodrigues Domingues Sanabria 

Data Nascimento: 26/07/2013      

Mês: agosto /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

 

  

Data  

 
 
 
 
 

03/08/2020 

Nessa semana a equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

realizando vídeo chamadas quando necessário. 

 
 

10/08/2020 

No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho 
do seu nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome 
próprio, desenvolver coordenação motora fina e Visio motora, imaginação e 
atenção sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi 
necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis 
para colorir. 
RESPOSTA: A família retornou à atividade através de fotos. 
 

17/08/2020 No dia de hoje, William retornou aos atendimentos presenciais. Ao entrar 
na sala se mostrou desmotivado, mas quando viu a atividade, logo já sentou 
e interagiu com a terapeuta. Mostrou-se atento durante a realização da 
atividade, que utilizamos como recurso a massinha de modelar, William 
realizou vários moldes de diferentes figuras. 
 RESPOSTA: A família retornou à atividade através de fotos. 
 

24/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas às atividades enviadas pela 

plataforma, auxiliando as famílias nas dificuldades. 
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RESPOSTA: Em execução. 

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

OBJETIVO: Conhecer as vogais; 

Desenvolver coordenação motora ampla; 

Estimular percepção de lateralidade; 

Estimular coordenação olho mão.  

Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 

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

canetinha preta. 

DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso com 

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

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

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

execução da atividade, reforçando verbalmente o nome das vogais, 

incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, 

sempre respeitando a individualidade de cada aprendente . 

RESPOSTA: Pendente. 

31/08/2020 Atividade: Reconhecendo as letras vogais. 

Objetivo: Identificar as letras vogais; estimular coordenação viso motora; 

reconhecer o traçado das letras. 

Desenvolvimento: Durante o atendimento Willian realizou a atividade de 

reconhecimento das vogais, através das letras “conhecendo as vogais” após esse 

momento realizou o registro de cada letra e fez o desenho associando a cada letra. 

William se mostrou atento e participativo realizando as atividades com motivação e 

interesse. 

RESPOSTA: Pendente. 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; reconhecer e identificar as vogais; 

estimular coordenação motora fina, viso motora; Atenção compartilhada e 

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

 

Relatório Mensal 

Usuário: THALES MIGUEL DOS SANTOS AVILA LOPES 

Data Nascimento:   18/05/2014 

Mês: agosto /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 

 
 

 

Data  

 
 
 
 

06/08/2020 

Nessa semana a equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de 

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

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

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

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

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

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

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

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

equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando 

vídeo chamadas quando necessário. 

 
 

13/08/2020 

No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho do 
seu nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome 
próprio, desenvolver coordenação motora fina e Visio motora, imaginação e 
atenção sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi 
necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para 
colorir. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

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

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

OBJETIVO: Conhecer as vogais; 

Desenvolver coordenação motora ampla; 

Estimular percepção de lateralidade; 

Estimular coordenação olho mão.  

Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 

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

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

RESPOSTA: Pendente.. 

 

27/08/2020 No dia de hoje Thales retornou ao atendimento presencial. Utilizamos como 

recurso o jogo o jogo monta tudo com o objetivo de estimular sua 

coordenação motora fina, interação com a terapeuta e imaginação. Thales se 

mostrou motivado ao realizar as atividades, porém em alguns momentos 

quis tirar a máscara precisando da intervenção verbal da terapeuta.  

ATENDIMENTO PRESENCIAL. 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; reconhecer e identificar as vogais; 

estimular coordenação motora fina, viso motora; Atenção compartilhada e 

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

 

Relatório Mensal 

Usuário: Thiago de Castro Moreria Silveira 
Data Nascimento: 27/08/2012    

Mês: agosto /2020 

Profissional: Psicopedagoga Deise Padoan de Quadros 
 

 

Data  

  
 
 
 
  06/08/2020 

Nessa semana a equipe terapêutica deu continuidade ao planejamento de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

realizando vídeo chamadas quando necessário. 

 
13/08/2020 

No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho 
do seu nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome 
próprio, desenvolver coordenação motora fina e Visio motora, imaginação e 
atenção sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi 
necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis 
para colorir. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

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

20/08/2020 No dia de hoje, realizamos o atendimento em conjunto com a terapia 
ocupacional, estimulando com Thiago a questão da imitação e contato 
visual, através de brinquedos sonoros e de encaixe. Thiago teve interação 
pobre, necessitando de auxilio físico e verbal para dar continuidade na 
atividade. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

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

Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora fina; 
criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer 
diferentes movimentos gestuais. 

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

vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. 

Atividade: junto com o vídeo da atividade foi enviado um passo a passo de 
como confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos a música: “o 
jacaré foi passear lá na lagoa”.] 

RESPOSTA: Pendente. 

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

 

Objetivo Geral Reconhecimento do nome próprio; reconhecer e identificar as vogais; 

estimular coordenação motora fina, viso motora; Atenção compartilhada e 

sustentada 
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                           AMA LITORAL SC 

            Associação de Pais e Amigos do Autista 

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

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

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

                 CEBAS Portaria Nº62, de 27/05/2005 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

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

CNPJ: 08.825.233/0001 -35 

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

 

                               

                                RELATÓRIO DE ATIVIDADES - Convênio Educação de BC 
                              Competência:  01 a 31 de AGOSTO de 2020 
                              Local: AMA Litoral – SC (Associação de Pais e Amigos do Autista) 
                              Educador Musical: Iago Bruno Gonçalves 
 
 

O presente relatório tem como objetivo acompanhar e registrar os atendimentos/ atividades 

realizados à distância e presencialmente no período de isolamento social em decorrência do 

COVID-19. Ressaltamos que as intervenções devem estar de acordo com os planejamentos, 

levando em consideração as necessidades de cada um de nossos usuários. 
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RELATÓRIO MENSAL  - AGOSTO 2020 
 

Educador Musical Iago Bruno Gonçalves 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Willian Rodrigues Domingues Sanabria  

Data Nascimento: 26/07/2013      

Mês: Agosto/2020  

Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical   

Data  

03/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade ao 

planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 

atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a 

nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 

das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada 

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

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

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

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

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

vídeo chamadas quando necessário. 

10/08 Primeiro contato com a família por meio da nova plataforma. Foi enviado 

um vídeo orientando uma atividade:  

ATIVIDADE – BICHINHO DO SEU NOME 

Objetivo – estimular o reconhecimento do nome próprio, desenvolver 

coordenação motora fina e visual motora, imaginação e atenção 

sustentada e compartilhada. Materiais - Folhas A4, tesoura, giz de cera ou 

lápis para colorir. 

Data de entrega: 19 de ago. 

RESPOSTA: Atividade realizada.  

17/08 Atendimento presencial – Atividade – Memória sonora / Materiais – 
Reprodutor de áudio e cartões/ Objetivos: Atenção, concentração, memória 
/ Descrição – O paciente estava com bom comportamento, conseguiu manter 
atenção e concentração a maior parte do atendimento, com poucos desvios 
atencionais. Cumpriu os objetivos conseguindo se concentrar nos áudios 
reproduzidos e memorizar as sequencias dos sons. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

19/08 Vídeo - Conhecendo as vogais. 
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Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; Promover momento de 
aprendizado entre família e usuário; Estimular coordenação motora fina e 
viso motora; Desenvolver atenção compartilhada. Materiais: computador, 
Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar 
o registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer 
o movimento dos dedos, conforme comando da música. 
Data de entrega: 25 de ago.  
RESPOSTA: Pendente 
 

24/08 Atendimento online – O MESTRE MANDOU - Objetivo – Habilidades sociais e 

autopercepção. 

Como fazer?  

m de 

cada vez vai dar ordens ao outro e ele vai precisar executar; 

mestre mandou...” e solicitar as “coisas preferidas dele” como 

exemplo: 

... Buscar no seu quarto o seu brinquedo preferido; 

... Buscar sua camiseta de verão preferida 

... Cantar sua música preferida; 

RESPOSTA: Pendente 
 

26/08 ATIVIDADE DE PEDAGOGIA PARA SERREALIZADA EM CASA - ATIVIDADE: 

Refletindo as vogais na parede. OBJETIVO:Conhecer as vogais; Desenvolver 

coordenação motora ampla; Estimular percepção de lateralidade; Estimular 

coordenação olho mão. Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 

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

canetinha preta. DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade 

confeccionando o recurso com rolinho de papel, fita durex e caneta 

permanente ou canetinha,após a confecção utilizaremos a lanterna do 

celular ou manual(comum) para refletir as vogais na parede. Importante 

que o adulto esteja mediando a execução da atividade, reforçando 

verbalmente o nome das vogais, incentivando que a criança olhe e faça o 

traçado das letras na parede, sempre respeitando a individualidade de cada 

aprendente .  

RESPOSTA: Pendente 
 

31/08 Atendimento presencial - Tartaruga, elefante e árvore 

Objetivos: Trabalhar habilidades auditivas, a brincadeira lúdica e o 

movimento motor amplo.  

Materiais: Reprodutor de áudios e Teclado 
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Descrição: A proposta da atividade se dá em representar os 

movimentos de uma tartaruga, um elefante e uma árvore, 

associando-os a uma música, William conseguiu alcançar todos os 

objetivos, mantendo o foco até o final da atividade e realizando os 

movimentos solicitados. Ao final, utilizando o piano, foi utilizada a 

música Fur Elise para realizar movimentos melódicos no teclado.  

ATENDIMENTOPRESENCIAL 

Objetivo  
Terapêutico 

• Utilizar uma abordagem teórico/pratica musical, ressaltando os 

aspectos matemáticos e de notação musical, trabalhando a cognição e a 

concentração e estimulando aspectos linguísticos e motores. 

• Explorar o canto e a afinação vocal por meio de solfejos e canções 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Lorenzo Stein 

Data Nascimento:  27/08/2012     

Mês: Agosto/2020 

Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical  
Data  

03/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade ao 

planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 

atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a 

nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 

das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada 

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

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

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

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

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

vídeo chamadas quando necessário. 

10/08 Primeiro contato com a família por meio da nova plataforma. Foi enviado 

um vídeo orientando uma atividade:  

ATIVIDADE – BICHINHO DO SEU NOME 

Data de entrega: 19 de ago.  

Objetivo – estimular o reconhecimento do nome próprio, desenvolver 
coordenação motora fina e visual motora, imaginação e atenção 
sustentada e compartilhada. Materiais - Folhas A4, tesoura, giz de cera ou 
lápis para colorir. 
RESPOSTA: Pendente 
 

17/08 Atendimento presencial – Investigando sensibilidade e recusa sonora / 
Materiais – instrumentos musicais e reprodutor de áudio / Objetivos: 
Investigar os comportamentos de recusa sonora relatados pela família / 
Descrição – Lorenzo demonstrou alguns desvios de comportamento, mas que 
não pareceram vincular-se a nenhuma fonte sonora, recusou-se várias vezes 
na realização das atividades e não aceitava trocas. Explorou o teclado 
inicialmente mas o terapeuta o conduziu para um momento de música em 
roda, depois ao ser convidado para voltar ao teclado não quis, tirou os tênis, 
e somente nos últimos minutos de atendimento aceitou papel e caneta como 
troca.  
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

19/08 Vídeo - Conhecendo as vogais. 
 
Data de entrega: 25 de ago.  
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Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; Promover momento de 
aprendizado entre família e usuário; Estimular coordenação motora fina e 
viso motora; Desenvolver atenção compartilhada. Materiais: computador, 
Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar 
o registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer 
o movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: Pendente 
 

24/08 Atendimento online – Segue programação mensal de dissensibilização 

sonora. - Investigando a sensibilidade à sons 

Frente às dificuldades para realizar atividades musicais por conta de 

um incômodo ou sensibilidade, por assim dizer, a sons, a proposta a 

que chegamos é a de investigar quais aspectos sonoros desencadeiam 

comportamentos disruptivos no Lorenzo e como podemos realizar 

uma dissensibilização. Questões como volume, sons agudos demais, 

sons graves demais, sons de vozes, dentre outros, são aspectos que 

podem, isolados ou em grupo, estar ocasionando essa aversão à 

músicas, e embora estejamos quase convencidos de que o volume é o 

aspecto decisivo e que ocasiona essa sensibilidade, iremos submeter 

Lorenzo a diferentes sons para investigar mais a fundo. 

Passo a passo 

1 – Volume: O primeiro passo se dá em colocar músicas calmas, sem 

muita coloração sonora, com um volume muito baixo, afim de que 

Lorenzo tenha contato com a música em um intensidade que não o 

incomode. (Música sugerida: https://www.youtube.com/watch?v=gZ-

HvnuDy_I – Caso forem escolher outra música, ela deve ser calma e não 

conter voz com letra). 

2 – Experimentar colorações diferentes: Nesse momento, 

preservaremos o volume sugerido no passo 1, mas trocando as músicas 

com pouca coloração sonora, por músicas com mais estímulos, com 

vozes, sons agudos, sons graves, etc.   

Músicas sugeridas -                                                                                                              

Sons agudos: https://www.youtube.com/watch?v=EGbo5Y7mEm0 

Sons graves: https://www.youtube.com/watch?v=fYOsNp4O7AU  

Sons com vozes: Música de Livre escolha, apenas sugere-se que seja calma)  

3 – Aumentando o volume das músicas: Se for constatado que 

nenhuma das músicas acima sugeridas incomodou Lorenzo quando 

reproduzidas em volume reduzido, o adulto deve escolher qualquer 

outras músicas e gradativamente ir aumentando o volume, dia após 
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dia, afim de promover uma dissensibilização sonora, em outras 

palavras, Lorenzo irá, pouco a pouco, se acostumando com os sons 

musicais.  

RESPOSTA: Pendente 
 

26/08 ATIVIDADE DE PEDAGOGIA PARA SERREALIZADA EM CASA - ATIVIDADE: 
Refletindo as vogais na parede. OBJETIVO:Conhecer as vogais; Desenvolver 
coordenação motora ampla; Estimular percepção de lateralidade; Estimular 
coordenação olho mão. Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico;fita durex larga;Caneta permanente ou 
canetinha preta. DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade 
confeccionando o recurso com rolinho de papel, fita durex e caneta 
permanente ou canetinha,após a confecção utilizaremos a lanterna do 
celular ou manual(comum) para refletir as vogais na parede. Importante 
que o adulto esteja mediando a execução da atividade, reforçando 
verbalmente o nome das vogais, incentivando que a criança olhe e faça o 
traçado das letras na parede, sempre respeitando a individualidade de cada 
aprendente .  
RESPOSTA: Pendente 
 

31/08 AETNDIMENTO PRESENCIAL – Não compareceu 

Objetivo  
Terapêutico 

• Explorar a consciência da afinação vocal por meio de solfejos e 

canções. • Trabalhar o tempo de espera nas atividades em grupo. • 

Desenvolver um estudo teórico/prático musical, explorando a escrita e 

leitura de partitura. • Explorar instrumentos musicais diversos e a 

percussão corporal, afim de estimular a consciência e coordenação 

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

Relatório Mensal 
Usuário: Isabella Couto 

Data Nascimento: 27/08/2012    

Mês: Agosto/2020 

Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical  
Data  

03/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade ao 

planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 

atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a 

nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 

das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada 

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

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

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

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

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

vídeo chamadas quando necessário. 

10/08 Primeiro contato com a família por meio da nova plataforma. Foi enviado 
um vídeo orientando uma atividade:  
ATIVIDADE – BICHINHO DO SEU NOME 

Data de entrega: 19 de ago 

Objetivo – estimular o reconhecimento do nome próprio, desenvolver 
coordenação motora fina e visual motora, imaginação e atenção 
sustentada e compartilhada. Materiais - Folhas A4, tesoura, giz de cera ou 
lápis para colorir. 
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

17/08 Reorientações a respeito do vídeo e da utilização da plataforma, seguindo 

conduta terapêutica: ATIVIDADE – BICHINHO DO SEU NOME 

Data de entrega: 19 de ago.  

Objetivo – estimular o reconhecimento do nome próprio, desenvolver 
coordenação motora fina e visual motora, imaginação e atenção 
sustentada e compartilhada. Materiais - Folhas A4, tesoura, giz de cera ou 
lápis para colorir. 
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

19/08 Vídeo de pedagogia para realizar em casa - Conhecendo as vogais. 
 
Data de entrega: 25 de ago.  
 
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; Promover momento de 
aprendizado entre família e usuário; Estimular coordenação motora fina e 
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viso motora; Desenvolver atenção compartilhada. Materiais: computador, 
Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar 
o registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer 
o movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 
 

24/08 Atendimento presencial – Explorando as músicas da roda de música e 

construindo um tambor de latas. Objetivos: Trabalhar a interação e a atenção 

compartilhada, aprimorar aspectos rítmicos, aprimorar trabalhos manuais. / 

Materiais – Cartões da roda de música, latas, fita, violão. / Descrição – 

Durante o atendimento várias das musicas da roda de música foram 

abordada utilizando instrumentos percussivos, então foi apresentada a ideia 

de construir um tambor de latas,dessa forma, utilizando duas latas e fita 

adesiva um bongô delatas foi construído, depois, utilizado para acompanhar 

ritmicamente as musicas abordadas. A paciente apresentou boa consciência 

referente à rítmica melódica das musicas abordadas.  

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

31/08 Atendimento online - Escolher pela casa objetos (mínimo 5) com a letra /B/. 

Mostrar a letra para ela 

Exemplo de objetos: banana, balde, bola.Antes de pedir os objetos, pedir 

para ela se lembra de algum que comece com a letra /b/. Se não conseguir  

fazer ela procurar e colocar em cima da mesa depois de todos os objetos 

sobre a mesa contar quantos achou e nomear. Depois fazer ela escolher o 

objeto e guarda-lo novamente no lugar.Tentar filmar e tirar fotos para 

comprovação da atividade.Objetivos  terapeuticos: atenção, concentração, 

aprendizagem, linguagem oral.  

RESPOSTA: Pendente 
 

Objetivo  
Terapêutico 

• Estimular a interação por meio de canções.• Utilizar uma abordagem 

teórico-prática musical, explorando conceitos como melodia e harmonia 

e aplicando-os principalmente ao teclado, por meio de escrita alternativa 

e solfejos, promovendo estímulos cognitivos e motores.• Promover uma 

participação musical ativa nos atendimentos, propondo atividades de 

experimentação sonora e improvisação, explorando aspectos rítmicos e 

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

Relatório Mensal 
Usuário: Soraya Coati A. da Rosa 

Data Nascimento: 11/04/2011  

Mês: Agosto/2020 

Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical  

Data  

03/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade 

ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo 

das atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. 

O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades 

enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe 

elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as 

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

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

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

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

equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 

realizando vídeo chamadas quando necessário. 

10/08 Primeiro contato com a família por meio da nova plataforma. Foi enviado 
um vídeo orientando uma atividade:  
ATIVIDADE – BICHINHO DO SEU NOME 

Data de entrega: 19 de ago.  

Objetivo – estimular o reconhecimento do nome próprio, desenvolver 

coordenação motora fina e visual motora, imaginação e atenção 

sustentada e compartilhada. Materiais - Folhas A4, tesoura, giz de cera ou 

lápis para colorir. 

RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

17/08 Atendimento presencial – Participou com a mãe para utilização do 

atendimento voltado para o uso da máscara, sendo realizado somente o 

primeiro atendimento, para que aos poucos a criança possa se adaptar ao uso 

correto da máscara. Foram passadas orientações para a mãe de tipo de 

máscara mais indicados e de como iniciar o processo de dissensibilização. Em 

atendimento foram utilizados livros de encaixe e animais. Com relação ao seu 

comportamento, Soraya encontrava-se tranquila, utilizando momentos de 

fala relacionadas às atividades.  

ATENDIMNTO PRESENCIAL. 

19/08 Vídeo - Conhecendo as vogais. 
 
Data de entrega: 25 de ago.  
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Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; Promover momento de 
aprendizado entre família e usuário; Estimular coordenação motora fina e 
viso motora; Desenvolver atenção compartilhada. Materiais: computador, 
Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o 
registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

24/08 Atendimento online - Atividade: Relaxamento com pressão e texturas 

Objetivo: Desenvolver a interação, promover o relaxamento e percepção 

corporal. Materiais: Música relaxante, creme para massagem, diferentes 

texturas (algodão, tecido àspero, rolo de massagem, etc.) Execução: 1º passo: 

escolha uma música constante e suave. No Youtube tem músicas excelentes 

de relaxamento! A música tem uma habilidade natural de modificar o humor. 

2º passo: passar creme e massagear bem os pés e as panturrilhas. Também 

realize alongamentos nas pernas. 3º passo: intercale os momentos de 

massagem com deslizamentos sobre a pele, movimentos suaves e profundos, 

“amassamentos”, “pinçamentos” e fricções. Posteriormente também 

deverão ser passadas as diferentes texturas sobre a pele de Soraya. 4º passo: 

fazer anotações das observações realizadas em cada etapa da massagem com 

as diferentes pressões e texturas.  

RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

31/08 Atendimento presencial - Participou com a mãe para utilização do 

atendimento voltado para o uso da máscara, sendo realizado somente o 

primeiro atendimento, para que aos poucos a criança possa se adaptar ao uso 

correto da máscara. Foram passadas orientações para a mãe de tipo de 

máscara mais indicados e de como iniciar o processo de dissensibilização. Em 

atendimento foram utilizados livros de encaixe e animais. Com relação ao seu 

comportamento, Soraya encontrava-se tranquila, utilizando momentos de 

fala relacionadas às atividades. 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Objetivo  
Terapêutico 

• Trabalhar a permanência de ficar sentado,  Estimular a interação por 

meio de canções,  Aprimorar a funcionalidade musical dos 

instrumentos explorados em atendimento. • Estimular a atenção, 

interação e cognição por meio de jogos e abordagens pedagógico-

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

Relatório Mensal 
Usuário: Benjamim Tobia da Costa 

Data Nascimento: 01/08/2014   

Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical  

Data  

03/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade 

ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo 

das atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. 

O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades 

enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe 

elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as 

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

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

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

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

equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 

realizando vídeo chamadas quando necessário. 

10/08 Primeiro contato com a família por meio da nova plataforma. Foi enviado 
um vídeo orientando uma atividade: Dança da formiguinha. 
 
Data de entrega: 19 de ago. 12:00  
Bom dia família? Tudo bem? Hoje vou encaminhar para vocês a atividade 
da formiguinha,com o objetivo de Identificar as partes do corpo humano; 
Desenvolver autonomia e coordenação motora ampla. Para realizar essa 
atividade vocês vão precisar utilizar notebook ou celular , caixa de ovo, 
tinta guache preta, pincel, canudo flexível e cola quente ou cola resistente. 
DESENVOLVIMENTO: Construção da formiguinha com materiais recicláveis. 
Acessar o link anexado a baixo; Dançar com a música e a formiguinha. O 
retorno da atividade será até o dia 19 de agosto (quarta - feira próxima), 
através de videos, fotos ou relato em texto.  
RESPOSTA: Pendente 
 

17/08 Atendimento presencial – Atividade – Leitura de partitura alternativa / 

Materiais – Kazoo, papel e caneta / Objetivos, atenção, concentração, 

exploração vocal / Descrição – A atividade consistiu em criar uma partitura 

alternativa objetivando trabalhar a altura no Kazoo, reproduzindo sons 

graves e agudos, curtos e longos. Benjamin conseguiu realizar mas na hora de 

escrever sua própria partitura não compreendeu o caráter temporal da 

escrita. estava com bom comportamento. Ao final realizamos a memória 

sonora, solicitada pela criança. Ficou combinado de dificultar, misturando os 

áudios dos animais e dos instrumentos.  

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

19/08 Atendimento online -  Projetando a dona aranha. 
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Data de entrega: 26 de ago. 12:00  
Bom dia família, tudo bem? Hoje envio para vocês mais uma atividade para 
estar sendo realizada com o objetivo de desenvolver habilidades artísticas, 
desenvolver a coordenação motora fina, criatividade, imaginação; 
promover a interação; explorar e reconhecer diferentes movimentos 
gestuais. MATERIAL/ESTRATÉGIA: Um rolo de papel higiênico, fita larga 
adesiva, canetinha, uma lanterna( pode ser a lanterna do celular) e um 
ambiente bem escuro. Desenvolvimento: Primeiro iremos pegar o rolo de 
papel higiênico, tampar uma das partes abertas com a fita larga adesiva e 
após desenhar com a canetinha a dona aranha na fita. Logo após, apagar a 
luz do ambiente, deixar bem escurinho, acessar a música da dona aranha 
que está no link enviado junto, e agora utilizaremos a lanterna para 
projetar a dona aranha na parede e agora é só se divertir com a música e a 
dona aranha. Aguardo o retorno de vocês!!! Um beijo repleto de carinho.  
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

24/08 Atendimento online - Atividade: Bate lata Objetivos: Explorar aspectos 

rítmicos; Trabalhar a autonomia e independência na execução de tarefas 

(manuseio dos materiais); Abordar a consciência ambiental (instrumento 

reciclado); Desenvolver a psicomotricidade; Promover estímulos da 

linguagem. Materiais: Duas latas de diferentes tamanhos e fita adesiva. 

Execução: 1º passo: A proposta da atividade consiste em criar um tambor de 

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

tamanhos diferentes. 2º passo: Una as latas com fita adesiva e explore-as 

musicalmente, utilizando o fundo das mesmas. 3º passo: Inicie com a música 

do vídeo de apoio (enviado em anexo) 4º passo: Continuar esta exploração 

com músicas que a criança goste e usualmente escute. Estimule Benjamim a 

cantar junto. 

RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

26/08 ATIVIDADE DE PEDAGOGIA PARA SER REALIZADA EM CASA - ATIVIDADE: 

Refletindo as vogais na parede. OBJETIVO:Conhecer as vogais; Desenvolver 

coordenação motora ampla; Estimular percepção de lateralidade; Estimular 

coordenação olho mão. Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 

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

canetinha preta. DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade 

confeccionando o recurso com rolinho de papel, fita durex e caneta 

permanente ou canetinha,após a confecção utilizaremos a lanterna do celular 

ou manual(comum) para refletir as vogais na parede. Importante que o 

adulto esteja mediando a execução da atividade, reforçando verbalmente o 

nome das vogais, incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras 

na parede, sempre respeitando a individualidade de cada aprendente. 

RESPOSTA: Pendente 
 

31/08 Atendimento presencial - Tartaruga, elefante e árvore 
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Objetivos: Trabalhar habilidades auditivas, a brincadeira lúdica e o 

movimento motor amplo.  

Materiais: Reprodutor de áudio e Cazoo. 

Descrição: A proposta da atividade se dá em representar os 

movimentos de uma tartaruga, um elefante e uma árvore, associando-

os a uma música, Benjamin conseguiu alcançar todos os objetivos, 

mantendo o foco até o final da atividade e realizando os movimentos 

solicitados. Depois foi utilizado o Cajón como ferramenta para 

aprender a melodia da canção “Somewhere over the rainbow”, o 

paciente demonstrou dificuldade em entonar as notas. A música foi 

tocada nas tonalidades de Sol maior e Lá Maior.  

RESPOSTA: Pendente 
 

Objetivo  
Terapêutico 

 Utilizar uma abordagem teórico/pratica musical, ressaltando os 

aspectos matemáticos e de notação musical (pesquisa, escrita e leitura 

de partituras), trabalhando a cognição e a concentração e estimulando 

aspectos linguísticos e motores. 

• Explorar o canto e a afinação vocal por meio de solfejos e canções 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Pedro Yohan 
Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical  

Data  

03/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade ao 

planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 

atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a 

nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 

das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada 

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

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

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

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

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

realizando vídeo chamadas quando necessário. 

10/08 Primeiro contato com a família por meio da nova plataforma. Foi enviado 

um vídeo orientando uma atividade: FORMIGUINHA 

Data de entrega: 19 de ago. 12 

OBJETIVOS: Identificar as partes do corpo humano; Desenvolver autonomia; 

Desenvolver a coordenação motora ampla. MATERIAL/ESTRATÉGIAS: 

Notebook ou celular para acessar a plataforma, caixa de ovo, tinta guache 

preta, pincel, canudo flexível e cola quente ou cola resistente. 

DESENVOLVIMENTO: Passo 1: Assista o vídeo 1 em anexo, pois iremos 

construir a nossa formiguinha passo-a-passo. Passo 2: Após a formiga estar 

pronta, assista o vídeo 2 em anexo e dancem junto com a formiguinha a 

música "Fui no Mercado". 

RESPOSTA: Pendente 
 

17/08 Reorientações a respeito do vídeo e da utilização da plataforma – SEGUE 

CONDUTA TERAPEUTICA - OBJETIVOS: Identificar as partes do corpo 

humano; Desenvolver autonomia; Desenvolver a coordenação motora 

ampla. MATERIAL/ESTRATÉGIAS: Notebook ou celular para acessar a 

plataforma, caixa de ovo, tinta guache preta, pincel, canudo flexível e cola 

quente ou cola resistente. DESENVOLVIMENTO: Passo 1: Assista o vídeo 1 

em anexo, pois iremos construir a nossa formiguinha passo-a-passo. Passo 

2: Após a formiga estar pronta, assista o vídeo 2 em anexo e dancem junto 

com a formiguinha a música "Fui no Mercado". 

RESPOSTA: Em execução. 
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19/08 Atendimento de pedagogia para ser realizado em casa - Projetando a dona 
aranha. 
 
Data de entrega: 26 de ago. 12:00  
Objetivo: desenvolver habilidades artísticas, desenvolver a coordenação 

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

reconhecer diferentes movimentos gestuais. MATERIAL/ESTRATÉGIA: Um 

rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, canetinha, uma lanterna( pode 

ser a lanterna do celular) e um ambiente bem escuro. Desenvolvimento: 

Primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma das partes 

abertas com a fita larga adesiva e após desenhar com a canetinha a dona 

aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, deixar bem escurinho, 

acessar a música da dona aranha que está no link enviado junto, e agora 

utilizaremos a lanterna para projetar a dona aranha na parede 

RESPOSTA: Pendente 
 

24/08 Primeiro contato com o paciente. Objetivos – Investigar potencialidades e 

dificuldades a serem abordadas em atendimento e criar vínculo/ Materiais – 

instrumentos da sala de música / Descrição – Ao entrar na sala a criança 

demonstrou dificuldade em manter o foco em um único instrumento, 

conseguiu ter boas trocas nas atividades musicais apresentadas, mas tinha 

um tempo de permanência reduzido, buscava novos estímulos 

constantemente. Apresentou dificuldade ao esperar a sua vez. Conhece 

vários instrumentos, tem boa imitação. Será traçado um planejamento para 

adequar comportamento e aumentar tempo de permanência e foco nas 

atividades.  

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

31/08 Atendimento online - Alongamento musical 

Objetivos – Promover a concentração, atenção e interação, estimular e 

investigar a consciência corporal e o controle postural, observar tempo de 

permanência e foco em atividade. Descrição - A proposta da atividade 

consiste em criar um momento de alongamento com música, uma troca 

entre o mediador e o paciente buscando trabalhar os movimentos 

lentamente, colocando Pedro em diferentes posições e buscando se manter 

por ao menos 30 segundos em cada uma, afim de investigar consciência e 

controle postural, trabalhando a atenção, interação e a imitação motora, ao 

passo em que um fundo musical auxilia nesse processo de acalmar e 

concentrar. 

RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

Objetivo  
Terapêutico 

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

Relatório Mensal 
Usuário: MIGUEL MACHADO 
Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical  

Data  

03/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade ao 

planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 

atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a 

nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 

das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada 

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

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

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

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

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

realizando vídeo chamadas quando necessário. 

10/08 Primeiro contato com a família por meio da nova plataforma. Foi enviado 

um vídeo orientando uma atividade de artes: Teatro 

Data de entrega: 19 de ago. 12:00 

TEATRO - Objetivos: Promover a socialização e a interação. Buscar a 

participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem 

oral e corporal. Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, 

toalhas, caixas de papelão, som e luz. Etapas: Escolha do tema, Compor 

os personagens, Confeccionar o cenário, roupas, som e luz, Ensaios 

Apresentação online. 

RESPOSTA: Pendente 
 

17/08 Reorientações a respeito do vídeo e da utilização da plataforma – SEGUE 

CONDUTA TERAPEUTICA - TEATRO - Objetivos: Promover a socialização e a 

interação. Buscar a participação, o estímulo, além do crescimento cultural 

e da linguagem oral e corporal. Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, 

tecidos, toalhas, caixas de papelão, som e luz. Etapas: Escolha do tema, 

Compor os personagens, Confeccionar o cenário, roupas, som e luz, 

Ensaios Apresentação online.  

RESPOSTA: Pendente 
 

19/08 Noite temática 

Data de entrega: 25 de ago. 12:00  
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Olá! Conforme combinado, segue mais um vídeo de atividade para estarem 

realizando. Qualquer dúvida perguntem! Contamos com vocês, então 

podem contar conosco. Um grande abraço e uma ótima semana. NOITE 

TEMÁTICA (Vídeo Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga) Uma 

diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a família. Use 

a criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, artistas, noite 

italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para incrementar a idéia, 

você pode preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, sanduiche, comida 

típica) e escolher filmes, músicas ou danças de acordo com o tema 

escolhido. Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração 

para os participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de 

interação social. Forma: Realizar brincadeira de papéis sociais. Filmem, 

tirem fotos ou escrevam um relato de como foi!  

RESPOSTA: Pendente 
 

24/08 ATENDIMENTO PRESENCAL – Não compareceu. 

31/08 Atendimento online – Memória sonora - Objetivos: Estimulação da memória, 

percepção sonora.  

Materiais: Reprodutor de áudio, figuras.  

Descrição: Neste exercício a proposta é que o paciente memorize uma 

sequência de sons. No exemplo abaixo os sons utilizados serão de 

instrumentos musicais (guitarra, piano, bateria, violino, pau-de-chuva), mas 

podem ser organizadas sequencias de outros sons. Haverão três sequencias 

diferentes (3 áudios em MP3), e o paciente deve ouvir a sequência e após 

isso, colocar as figuras na ordem que foram tocadas.  O mesmo pode ser feito 

com áudios e figuras de animais, caso demonstre mais interesse, os objetivos 

ainda serão os mesmos.   

RESPOSTA: Pendente 
 

Objetivo  
Terapêutico 

 Em avaliação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

198 / 453



 

 

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

Relatório Mensal 
Usuário: FABIO MOLINARI 

Data Nascimento:  

Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical  

Data  

03/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade 

ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 

recibo das atividades que são encaminhadas para serem realizadas 

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

atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período 

a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 

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

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

ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 

melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi 

realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações 

de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

10/08 Primeiro contato com a família por meio da nova plataforma. Foi enviado 
um vídeo orientando uma atividade: VÍDEO - TEATRO  
 
Data de entrega: 19 de ago.  
 
Educadora de Artes Maristela I. Kolaga Objetivos Promover a socialização 
e a interação. Buscar a participação, o estímulo, além do crescimento 
cultural e da linguagem oral e corporal. Materiais: Roupas, adereços, 
maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de papelão, som e luz. Etapas: 
Escolha do tema, Compor os personagens, Confeccionar o cenário, 
roupas, som e luz, Ensaios Apresentação online. 
RESPOSTA: Pendente 

17/08 Atendimento presencial – Atendimento realizado na guitarra / Objetivos – 

Criação de vínculo, aspectos cognitivos, atenção e concentração, 

motricidade fina. / Materiais – guitarra, papel e caneta / Descrição – Como 

combinado no atendimento anterior, iniciamos o atendimento na guitarra, 

trabalhando a tablatura. Utilizamos o recurso para aprender a música 

smoke on the whater. Fabio mostrou facilidade nesse processo.  

ATENDIMENTO PRESENCIAL. 

19/08 Atendimento online - Noite temática 

Data de entrega: 25 de ago. 12:00  

Olá! Conforme combinado, segue mais um vídeo de atividade para 

estarem realizando. Qualquer dúvida perguntem! Contamos com vocês, 

então podem contar conosco. Um grande abraço e uma ótima semana. 

199 / 453



 

NOITE TEMÁTICA (Vídeo Educadora de Artes Maristela Imianowsky 

Kolaga) Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda 

a família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, 

artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para 

incrementar a idéia, você pode preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, 

sanduiche, comida típica) e escolher filmes, músicas ou danças de acordo 

com o tema escolhido. Objetivos: Incentivar um momento de união e 

descontração para os participantes. Reconhecer a linguagem corporal 

como meio de interação social. Forma: Realizar brincadeira de papéis 

sociais. Filmem, tirem fotos ou escrevam um relato de como foi!  

RESPOSTA: Pendente 
 

24/08 Atendimento online - Objetivos: Estimular aspectos musicais e 

cognitivos, trabalhar a auto percepção e preferencias, aprimorar a 

narrativa. 

Descrição: Ligar as palavras às referentes partes da guitarra. 

RESPOSTA: Realizado. 
 

26/08 ATIVIDADE PARA REALIZAREM CASA - Assistir um filme todos juntos, 

em família. De preferência à noite, para ficar mais escurinho e criar um clima 

de cinema ou, se for durante o dia vocês podem escurecer o ambiente com 

cortinas ou toalhas. Pode-se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa 

escolha um filme de sua preferência por vez, a cada dia, agradando assim a 

todos. Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir pipoca 

de acordo com os gostos pessoais. Vestir-se com uma roupa confortável, e 

depois do término do filme fazer uma roda de conversa. Cada um poderá 

expor a leitura e a mensagem deste filme. E se o final fosse diferente? Quais 

os sentimentos que transmitiu? Etc...  

RESPOSTA: Pendente 
 

31/08 Atendimento presencial – Leitura de tablatura 

Materiais – Violão, papel e caneta.  

Objetivos – Desenvolver a leitura de tablatura para violão. 

Descrição - No atendimento em questão foi dada continuidade à 

abordagem pedagógico-musical do sistema de tablatura. Um riff de 

blues foi utilizado e uma breve contextualização histórica sobre o 

gênero musical foi realizada. O paciente conseguiu executar o riff 

mas ainda precisando olhar a tablatura. Foi combinado que será dado 

continuidade ao riff no próximo atendimento. Fábio demonstrou 

interesse em alguns instrumentos percussivos que foram então 

explorados brevemente.  

Objetivo  
Terapêutico 

Em avaliação 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Gustavo Manske 

Data Nascimento:  

Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical  

Data  

03/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade 

ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 

recibo das atividades que são encaminhadas para serem realizadas 

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

atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período 

a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 

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

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

ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 

melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi 

realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações 

de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

10/08 Primeiro contato com a família por meio da nova plataforma. Foi enviado 
um vídeo orientando uma atividade: VÍDEO - TEATRO  
Data de entrega: 19 de ago. 
Educadora de Artes Maristela I. Kolaga Objetivos Promover a socialização 
e a interação. Buscar a participação, o estímulo, além do crescimento 
cultural e da linguagem oral e corporal. Materiais: Roupas, adereços, 
maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de papelão, som e luz. Etapas: 
Escolha do tema, Compor os personagens, Confeccionar o cenário, 
roupas, som e luz, Ensaios Apresentação online. 
RESPOSTA: Pendente 
 

17/08 Atendimento presencial – Primeiro atendimento com o paciente, 

exploramos a guitarra e o violão – Próximo atendimento abordar mais 

a narrativa, e voltar a explicar a tablatura de uma maneira mais 

pausada e didática, o paciente apresentou dificuldades em aspectos 

cognitivos.  

Objetivos – Investigar potencialidades e dificuldades que possam ser 

abordadas por meio da música em atendimento.  

Materiais – Guitarra 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

19/08 Atendimento online - Noite temática 

Data de entrega: 25 de ago. 12:00  
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Olá! Conforme combinado, segue mais um vídeo de atividade para 

estarem realizando. Qualquer dúvida perguntem! Contamos com vocês, 

então podem contar conosco. Um grande abraço e uma ótima semana. 

NOITE TEMÁTICA (Vídeo Educadora de Artes Maristela Imianowsky 

Kolaga) Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda 

a família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, 

artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para 

incrementar a idéia, você pode preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, 

sanduiche, comida típica) e escolher filmes, músicas ou danças de acordo 

com o tema escolhido. Objetivos: Incentivar um momento de união e 

descontração para os participantes. Reconhecer a linguagem corporal 

como meio de interação social. Forma: Realizar brincadeira de papéis 

sociais. Filmem, tirem fotos ou escrevam um relato de como foi!  

RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

24/08 Atendimento online - Alongamento musical e Pular corda 

Objetivos – Promover a concentração, atenção e interação, estimular e 

investigar a consciência corporal e o controle postural. 

Descrição  

Primeira parte – Inicialmente, a proposta da atividade consiste em criar um 

momento de alongamento com música, uma troca entre o mediador e o 

paciente buscando trabalhar os movimentos lentamente, colocando Gutavo 

em diferentes posições e buscando se manter por ao menos 30 segundos 

em cada uma, afim de investigar consciência e controle postural, 

trabalhando a atenção, interação e a imitação motora.   

Segunda Parte – Neste segundo momento, a proposta se dá em pular corda. 

Desta vez sem o acompanhamento musical, o objetivo se dá em analisar o 

controle rítmico do corpo e as respostas visuomotoras a partir da relação 

com um elemento externo (corda).  

RESPOSTA: Pendente 

31/08 Atendimento presencial – Dando continuidade à tablatura 

Materiais: Violão, papel e caneta.  

Objetivos: Desenvolver a leitura de tablatura para violão.  

Descrição: No atendimento em questão foi dada continuidade à 

abordagem pedagógico-musical do sistema de tablatura. Um riff de 

blues foi utilizado e uma breve contextualização histórica sobre o 

gênero musical foi realizada. O paciente conseguiu executar o riff 

porém ainda com dificuldade.  

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Objetivo  
Terapêutico 

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

Relatório Mensal 
Usuário: Gabriel da Silva de  Souza 

Data Nascimento:  

Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical  

Data  

03/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade ao 

planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 

atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a 

nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 

das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada 

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

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

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

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

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

realizando vídeo chamadas quando necessário. 

10/08 Primeiro contato com a família por meio da nova plataforma. Foi enviado 
um vídeo orientando uma atividade: Foi enviado um vídeo orientando uma 
atividade:  
ATIVIDADE – BICHINHO DO SEU NOME 

Data de entrega: 19 de ago.  

Objetivo – estimular o reconhecimento do nome próprio, desenvolver 

coordenação motora fina e visual motora, imaginação e atenção 

sustentada e compartilhada. Materiais - Folhas A4, tesoura, giz de cera ou 

lápis para colorir. 

RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

17/08 Atendimento online – Enviada atividade “Bate lata” –  

Objetivos: Explorar aspectos rítmicos, trabalhar a autonomia e 

independência na execução de tarefas (manuseio dos materiais), abordar a 

consciência ambiental (instrumento reciclado), desenvolver a 

psicomotricidade e promover estímulos da linguagem./ Materiais: Duas latas 

de diferentes tamanhos e fita adesiva. / Descrição: A proposta da atividade 

consiste em criar um tambor de latas, o “bongô”, utilizando duas latas ou 

material semelhante porém de tamanhos diferentes, unindo-as com fita 

adesiva e explorando-as musicalmente, iniciando com a música do vídeo de 

apoio, vídeo este anexado neste mesmo tópico, e depois continuar esta 

exploração com músicas que a criança goste e usualmente escute. Estimule 

Gabriel a cantar junto.  
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RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

19/08 Vídeo de pedagogia para realizar em casa - Conhecendo as vogais. 
 
Data de entrega: 25 de ago.  
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; Promover momento de 
aprendizado entre família e usuário; Estimular coordenação motora fina e 
viso motora; Desenvolver atenção compartilhada. Materiais: computador, 
Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o 
registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

24/08 Atendimento online – CORRIDA MALUCA Atividade corrida maluca do 

alfabeto, intercalar com ele a pintura das figuras, Ele pode começar 

escolhendo qual figura começar falar o nome é pintar, depois a mãe e assim 

até o final. Pegar dois feijões, ou duas pecinhas que tenha em casa de cores 

diferentes. Pegar um dado, caso não tenha pegar uma pecinha quadrada e 

pintar os números em suas partes fazendo um dado, ou fazer um cubo de 

papel e pintar as quantidade em cada lado formando um dado. Explicar as 

regras do jogo, cada um joga o dado e a quantidade que cair é a quantidade 

de casas que irá andar, falar o nome da figura em que sua peça parou e se 

sabe com que letra inicia. Termina o jogo quando um dos jogadores chegar 

no final. Pode ser com mais de um jogador. Materiais: folha em anexo, feijões 

e pecinhas, 1 dado. Objetivos: interação, concentração, atividades que 

envolvam o cognitivo e a aprendizagem, coordenação motora fina, objetos e 

letras do alfabeto.  

RESPOSTA: Pendente 
 

31/08 Atendimento online – SEGUE CONDUTA TERAPÊUTICA - CORRIDA MALUCA 
Atividade corrida maluca do alfabeto, intercalar com ele a pintura das 
figuras, Ele pode começar escolhendo qual figura começar falar o nome é 
pintar, depois a mãe e assim até o final. Pegar dois feijões, ou duas pecinhas 
que tenha em casa de cores diferentes. Pegar um dado, caso não tenha 
pegar uma pecinha quadrada e pintar os números em suas partes fazendo 
um dado, ou fazer um cubo de papel e pintar as quantidade em cada lado 
formando um dado. Explicar as regras do jogo, cada um joga o dado e a 
quantidade que cair é a quantidade de casas que irá andar, falar o nome da 
figura em que sua peça parou e se sabe com que letra inicia. Termina o jogo 
quando um dos jogadores chegar no final. Pode ser com mais de um 
jogador. Materiais: folha em anexo, feijões e pecinhas, 1 dado. Objetivos: 
interação, concentração, atividades que envolvam o cognitivo e a 
aprendizagem, coordenação motora fina, objetos e letras do alfabeto. 
RESPOSTA: Pendente 
 

Objetivo  
Terapêutico 

 • Explorar e desenvolver a prática vocal, pontuando volume e aspectos da 

técnica vocal por meio de canções e solfejos.• Utilizar uma abordagem 
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teórica-musical, abordando conceitos como melodia e ritmo, trabalhando a 

cognição, concentração e a motricidade na execução prática de peças 

musicais.• Utilizar a prática em conjunto a fim de estimular a interação.• 

Estimular a atenção, interação e cognição por meio de jogos e abordagens 

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

Relatório Mensal 
Usuário: Samuel da Silva de Souza 

Data Nascimento:  

Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical  

Data  

03/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade 

ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 

recibo das atividades que são encaminhadas para serem realizadas 

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

atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período 

a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 

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

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

ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 

melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi 

realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações 

de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

10/08 Primeiro contato com a família por meio da nova plataforma. Foi enviado 
um vídeo orientando uma atividade: VÍDEO - TEATRO  
 
Data de entrega: 19 de ago.  
 
Educadora de Artes Maristela I. Kolaga Objetivos Promover a socialização 

e a interação. Buscar a participação, o estímulo, além do crescimento 

cultural e da linguagem oral e corporal. Materiais: Roupas, adereços, 

maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de papelão, som e luz. Etapas: 

Escolha do tema, Compor os personagens, Confeccionar o cenário, 

roupas, som e luz, Ensaios Apresentação online. 

RESPOSTA: Pendente 
 

17/08 Atendimento por vídeo-chamada com a psicóloga.  

RESPOSTA: Realizado. 
 

19/08 Vídeo de artes para realizar em casa - Noite temática 

Data de entrega: 25 de ago. 12:00  

Olá! Conforme combinado, segue mais um vídeo de atividade para estarem 

realizando. Qualquer dúvida perguntem! Contamos com vocês, então 

podem contar conosco. Um grande abraço e uma ótima semana. NOITE 

TEMÁTICA (Vídeo Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga) Uma 

diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a família. Use 
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a criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, artistas, noite 

italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para incrementar a idéia, 

você pode preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, sanduiche, comida 

típica) e escolher filmes, músicas ou danças de acordo com o tema 

escolhido. Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração 

para os participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de 

interação social. Forma: Realizar brincadeira de papéis sociais. Filmem, 

tirem fotos ou escrevam um relato de como foi! 

RESPOSTA: Pendente 
 

24/08 Atendimento por vídeo chamada – Psicologia com inserção de 

atividades da equipe. Objetivos – Aumentar vocabulário, desenvolver 

habilidades cognitivas, trabalhar a memória, trabalhar a 

autopercepção, escolha e preferencias, estimular a criatividade.  

Estratégia - Temos como proposta realizar atendimentos psicológicos 

semanais por vídeo chamada, intercalando com uma atividade 

desenvolvida pela equipe multidisciplinar e que será aplicada pela 

psicóloga durante seu atendimento. Definimos como estratégia a 

criação de um jogo Perfil, onde a cada intervenção a criança 

desenvolva um tema previamente escolhido.  

Categoria 1 – Animais.  

Descrição -  Foi realizado chamada de vídeo pelo Whatsapp. Samuel se 

aprensentou tranquilo e bastante participativo, interagindo bem com 

a terapeuta. Foi apresentada a proposta da atividade e dado sequência 

a criação do jogo "perfil animais" onde Samuel escolheu diversos 

animais e citou suas respectivas características sendo:  

Leão: Vive na selva, não tem medo de jacaré, possui 4 patas, tem o 

corpo cumprido, rabo, juba. 

Zebra: listrada, faz parte do bando, o bando vive correndo até a 

cachoeira, é vítima de predadores, come bastante grama. 

Canguru: mora no deserto, anda em 2 patas, tem uma bolsa na barriga 

para guardar os filhotes, cor marrom. 

Girafa: pescoço cumprido, mora em um lugar muito verde, come flores 

das arvores mais altas. 

Tigre: cor laranja com pintas marrom e preto, parecido com um leão, 

são predadores, mamifero, 4 patas. 

Urso: marrom, peludo, mora na caverna, ataca abelhas, emberna. 

Centopeia: tem 2 antenas, varias patas, rasteja, come folhas. 

207 / 453



 

Hipopotamo: fica em baixo da agua, as vezes ataca, é grande, pesado, 

tem uma boca grande. 

Abelha: tem ferrão, é listrada preto e amarelo, vive na colmeia, tem 

uma rainha. 

Macaco: peludo, pula nos galhos, tem rabo, orelha, pés e mãos, 

caminha em pé, come muitas bananas. 

RESPOSTA: Realizado. 
 

31/08 Atendimento por vídeo-chamada com a psicóloga. 

RESPOSTA: Realizado. 
 

Objetivo  
Terapêutico 

 Utilizar a prática em conjunto a fim de estimular a interação, 

propondo uma participação com o grupo da oficina para o ano de 

2020. Estimular a prática vocal, pontuando volume e aspectos da 

técnica vocal por meio de canções e utilizar uma abordagem teórica-

musical, ressaltando os aspectos matemáticos, literários e artísticos, 

trabalhando a cognição e a concentração.  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: AMORA VEIT 

Data Nascimento:  

Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical  

Data  

04/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade 

ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo 

das atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. 

O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades 

enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe 

elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as 

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

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

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

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

equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 

realizando vídeo chamadas quando necessário. 

11/08 Primeiro contato com a família por meio da nova plataforma. Foi 

enviado um vídeo orientando uma atividade: ATIVIDADE FORMIGUINHA 

OBJETIVOS: Identificar as partes do corpo humano; Desenvolver autonomia; 

Desenvolver a coordenação motora ampla. MATERIAL/ESTRATÉGIAS: 

Notebook ou celular para acessar a plataforma, caixa de ovo, tinta guache 

preta, pincel, canudo flexível e cola quente ou cola resistente. 

DESENVOLVIMENTO: Passo 1: Assista o vídeo 1 em anexo, pois iremos 

construir a nossa formiguinha passo-a-passo. Passo 2: Após a formiga estar 

pronta, assista o vídeo 2 em anexo e dancem junto com a formiguinha a 

música "Fui no Mercado". 

RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

18/08 Atendimento online - Vídeo e figuras das Emoções – Materiais: Reprodutor 
de vídeo, figuras. Objetivos: Estimular as habilidades sociais (emoções), 
estimular a fala e a auto percepção. Descrição: A atividade consiste em 
mostrar um vídeo enviado pelos profissionais a respeito das emoções. Após 
esse vídeo estimular que amora reconheça as emoções em imagens, as 
mesmas utilizadas no vídeo em questão.  
RESPOSTA: Pendente 
 

19/08 Atendimento de pedagogia para ser realizado em casa - Projetando a dona 
aranha. 
 
Data de entrega: 26 de ago. 12:00  
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Objetivo: desenvolver habilidades artísticas, desenvolver a coordenação 
motora fina, criatividade, imaginação; promover a interação; explorar e 
reconhecer diferentes movimentos gestuais. MATERIAL/ESTRATÉGIA: Um 
rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, canetinha, uma lanterna( pode 
ser a lanterna do celular) e um ambiente bem escuro. Desenvolvimento: 
Primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma das partes 
abertas com a fita larga adesiva e após desenhar com a canetinha a dona 
aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, deixar bem 
escurinho, acessar a música da dona aranha que está no link enviado 
junto, e agora utilizaremos a lanterna para projetar a dona aranha na 
parede  
RESPOSTA: Pendente 
 

25/08 ATENDIMENTO ONLINE – SEGUE CONDUTA TERAPEUTICA - 

Atendimento online - Vídeo e figuras das Emoções – Materiais: Reprodutor 

de vídeo, figuras. Objetivos: Estimular as habilidades sociais (emoções), 

estimular a fala e a auto percepção. Descrição: A atividade consiste em 

mostrar um vídeo enviado pelos profissionais a respeito das emoções. Após 

esse vídeo estimular que amora reconheça as emoções em imagens, as 

mesmas utilizadas no vídeo em questão.  

RESPOSTA: Pendente 

 

26/08 Atividade de pedagogia para ser realizada em casa: O jacaré foi passear lá na 

lagoa. Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora 

fina; criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer 

diferentes movimentos gestuais. Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta 

guache verde e vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. Modo de fazer: 

junto com o vídeo da atividade está sendo enviado em anexo um passo a 

passo de como confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos a música: 

“o jacaré foi passear lá na lagoa”. 

RESPOSTA: Pendente 

 

Objetivo  
Terapêutico 

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

Relatório Mensal 
Usuário: ENIO NAPP 

Data Nascimento:  

Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical  

Data  

04/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade ao 

planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 

atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a 

nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 

das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada 

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

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

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

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

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

vídeo chamadas quando necessário. 

11/08 PRIMEIRO CONTATO COM A FAMÍLIA VIA PLATAFORMA - ATIVIDADE – 

BICHINHO DO SEU NOME 

Data de entrega: 19 de ago.  

Objetivo – estimular o reconhecimento do nome próprio, desenvolver 
coordenação motora fina e visual motora, imaginação e atenção 
sustentada e compartilhada. Materiais - Folhas A4, tesoura, giz de cera ou 
lápis para colorir. 
RESPOSTA: Pendente 
 

18/08 ATENDIMENTO PRESENCIAL - Falta justificada 
 

19/08 Vídeo - Conhecendo as vogais. 
 
Data de entrega: 25 de ago.  
 
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; Promover momento de 
aprendizado entre família e usuário; Estimular coordenação motora fina e 
viso motora; Desenvolver atenção compartilhada. Materiais: computador, 
Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o 
registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: Pendente 
 

25/08 Atendimento online – CONHECENDO AS EMOÇÕES 
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Objetivo – Trabalhar a fala e linguagem, como também as habilidades 

socioemocionais. Como fazer? 

• Sentar-se com a criança em um momento exclusivo para ela, em que 

esteja somente ele e um adulto; • Chamar a atenção dela para o vídeo 

enviado referente a música das emoções; • Enquanto a criança escuta e 

assiste o vídeo, apontar para o desenho que estará no canto do vídeo, 

nomeando a emoção que aparecer (Feliz, triste, bobo, bravo); • Após 

assistirem o vídeo apresentar para a criança as figuras envidas no final deste 

arquivo, incentivando que identifique e nomeie as emoções; 

RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

Objetivo  
Terapêutico 

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

Relatório Mensal 
Usuário: BRAYAN DOS SANTOS 

Data Nascimento:  

Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical  

04/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade 

ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 

recibo das atividades que são encaminhadas para serem realizadas 

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

atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período 

a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 

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

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

ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 

melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi 

realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações 

de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

11/08 PRIMEIRO CONTATO COM A FAMÍLIA VIA PLATAFORMA - ATIVIDADE – 

BICHINHO DO SEU NOME 

Data de entrega: 19 de ago.  

Objetivo – estimular o reconhecimento do nome próprio, desenvolver 

coordenação motora fina e visual motora, imaginação e atenção 

sustentada e compartilhada. Materiais - Folhas A4, tesoura, giz de cera ou 

lápis para colorir. 

RESPOSTA: Pendente 
 

18/08 Atendimento presencial – Participou com a mãe para utilização do 

atendimento voltado para o uso da máscara, sendo realizado 

somente o primeiro atendimento, para que aos poucos a criança 

possa se adaptar ao uso correto da máscara. Foram passadas 

orientações para a mãe de tipo de máscara mais indicados e de 

como iniciar o processo de dissensibilização. 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

19/08 Vídeo - Conhecendo as vogais. 
 
Data de entrega: 25 de ago.  
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; Promover momento de 
aprendizado entre família e usuário; Estimular coordenação motora fina e 
viso motora; Desenvolver atenção compartilhada. Materiais: computador, 
Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o 
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registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

25/08 Atendimento online – CONHECENDO AS EMOÇÕES  

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

socioemocionais. Como fazer? 

• Sentar-se com a criança em um momento exclusivo para ela, em que 

esteja somente ele e um adulto; • Chamar a atenção dela para o vídeo 

enviado referente a música das emoções; • Enquanto a criança escuta e 

assiste o vídeo, apontar para o desenho que estará no canto do vídeo, 

nomeando a emoção que aparecer (Feliz, triste, bobo, bravo); • Após 

assistirem o vídeo apresentar para a criança as figuras envidas no final deste 

arquivo, incentivando que identifique e nomeie as emoções; 

RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

26/08 ATENDIMENTO ONLINE – REFLETINDO AS VOGAIS NA PAREDE - 

OBJETIVO:Conhecer as vogais; Desenvolver coordenação motora ampla; 

Estimular percepção de lateralidade; Estimular coordenação olho mão. 

Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. MATERIAIS: Rolo de papel 

Higiênico;fita durex larga;Caneta permanente ou canetinha preta. 

DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso com 

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

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

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

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

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

individualidade de cada aprendente.  

RESPOSTA: Pendente 

 

Objetivo  
Terapêutico 

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

Relatório Mensal 
Usuário: ANTONIO DE PAULA 

Data Nascimento:  

Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical  

Data  

04/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade 

ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 

recibo das atividades que são encaminhadas para serem realizadas 

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

atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período 

a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 

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

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

ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 

melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi 

realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações 

de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

11/08 Primeiro contato com a família por meio da nova plataforma. Foi 

enviado um vídeo orientando uma atividade: ATIVIDADE 

FORMIGUINHA OBJETIVOS: Identificar as partes do corpo humano; 

Desenvolver autonomia; Desenvolver a coordenação motora ampla. 

MATERIAL/ESTRATÉGIAS: Notebook ou celular para acessar a 

plataforma, caixa de ovo, tinta guache preta, pincel, canudo flexível e 

cola quente ou cola resistente. DESENVOLVIMENTO: Passo 1: 

Assista o vídeo 1 em anexo, pois iremos construir a nossa formiguinha 

passo-a-passo. Passo 2: Após a formiga estar pronta, assista o vídeo 

2 em anexo e dancem junto com a formiguinha a música "Fui no 

Mercado".  

RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

18/08 Atendimento online - Vídeo e figuras das Emoções – Materiais: Reprodutor 
de vídeo, figuras. Objetivos: Estimular as habilidades sociais (emoções), 
estimular a fala e a auto percepção. Descrição: A atividade consiste em 
mostrar um vídeo enviado pelos profissionais a respeito das emoções. Após 
esse vídeo estimular que amora reconheça as emoções em imagens, as 
mesmas utilizadas no vídeo em questão.  
RESPOSTA: Pendente 
 

19/08 Atendimento de pedagogia para ser realizado em casa - Projetando a dona 
aranha. 
 
Data de entrega: 26 de ago. 12:00  
Objetivo: desenvolver habilidades artísticas, desenvolver a coordenação 
motora fina, criatividade, imaginação; promover a interação; explorar e 
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reconhecer diferentes movimentos gestuais. MATERIAL/ESTRATÉGIA: Um 
rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, canetinha, uma lanterna( pode 
ser a lanterna do celular) e um ambiente bem escuro. Desenvolvimento: 
Primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma das partes 
abertas com a fita larga adesiva e após desenhar com a canetinha a dona 
aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, deixar bem escurinho, 
acessar a música da dona aranha que está no link enviado junto, e agora 
utilizaremos a lanterna para projetar a dona aranha na parede 
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

25/08 ATENDIMENTO ONLINE – SEGUE CONDUTA TERAPEUTICA - 

Atendimento online - Vídeo e figuras das Emoções – Materiais: Reprodutor 

de vídeo, figuras. Objetivos: Estimular as habilidades sociais (emoções), 

estimular a fala e a auto percepção. Descrição: A atividade consiste em 

mostrar um vídeo enviado pelos profissionais a respeito das emoções. Após 

esse vídeo estimular que amora reconheça as emoções em imagens, as 

mesmas utilizadas no vídeo em questão.  

RESPOSTA: Atividade realizada. 

 

26/08 ATENDIENTO DE PEDAGOGIA PARASER REALIZADO EM 

CASA - MÚSICA E CONSTRUÇÃO DO JACARÉ- Objetivos: 

Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora fina; criatividade; 

imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer diferentes 

movimentos gestuais. Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta guache 

verde e vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. Atividade: junto com o 

vídeo da atividade foi enviado um passo a passo de como confeccionar o 

jacaré para depois juntos dançarmos a música: “o jacaré foi passear lá na 

lagoa”.  

RESPOSTA: Atividade realizada. 

 

Objetivo  
Terapêutico 

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

Relatório Mensal 
Usuário: NOAH ROSA 

Data Nascimento:  

Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical  

Data  

04/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade 

ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 

recibo das atividades que são encaminhadas para serem realizadas 

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

atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período 

a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 

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

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

ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 

melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi 

realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações 

de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

11/08 ATENDIMENTO PRESENCIAL - Falta justificada com atestado médico 

18/08 ATENDIMENTO PRESENCIAL - Falta justificada com atestado médico 

25/08 ATENDIMENTO PRESENCIAL - Falta justificada com atestado médico 

Objetivo  
Terapêutico 

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

Relatório Mensal 
Usuário: PAULO HENRIQUE.  
Data Nascimento:  

Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical  

Data  

04/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade 

ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 

recibo das atividades que são encaminhadas para serem realizadas 

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

atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período 

a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 

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

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

ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 

melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi 

realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações 

de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

11/08 Primeiro contato com a família por meio da nova plataforma. Foi enviado 

um vídeo orientando uma atividade:  

ATIVIDADE – BICHINHO DO SEU NOME 

Data de entrega: 19 de ago.  

Objetivo – estimular o reconhecimento do nome próprio, desenvolver 

coordenação motora fina e visual motora, imaginação e atenção 

sustentada e compartilhada. Materiais - Folhas A4, tesoura, giz de cera ou 

lápis para colorir. 

RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

18/08 REORIENTAÇÕES A RESPEITO DO USO DA PLATAFORMA – SEGUE CONDUTA 

TERAPEUTICA - ATIVIDADE – BICHINHO DO SEU NOME 

Data de entrega: 19 de ago.  

Objetivo – estimular o reconhecimento do nome próprio, desenvolver 
coordenação motora fina e visual motora, imaginação e atenção 
sustentada e compartilhada. Materiais - Folhas A4, tesoura, giz de cera ou 
lápis para colorir. 
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

19/08 Vídeo - Conhecendo as vogais. 
 
Data de entrega: 25 de ago.  
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Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; Promover momento de 
aprendizado entre família e usuário; Estimular coordenação motora fina e 
viso motora; Desenvolver atenção compartilhada. Materiais: computador, 
Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar 
o registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer 
o movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

25/08 Atendimento presencial – Primeiro contato com o paciente - Objetivos- 

Primeiro contato como paciente. Objetivos – Investigar potencialidades e 

dificuldades a serem abordadas em atendimento e criar vínculo/ Materiais – 

instrumentos da sala de música / 

Descrição: Foi realizada um exploração da sala de música.  

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

26/08 ATIVIDADE DE PEDAGOGIA PARA SERREALIZADA EM CASA - ATIVIDADE: 
Refletindo as vogais na parede. OBJETIVO:Conhecer as vogais; Desenvolver 
coordenação motora ampla; Estimular percepção de lateralidade; Estimular 
coordenação olho mão. Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico;fita durex larga;Caneta permanente ou 
canetinha preta. DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade 
confeccionando o recurso com rolinho de papel, fita durex e caneta 
permanente ou canetinha,após a confecção utilizaremos a lanterna do 
celular ou manual(comum) para refletir as vogais na parede. Importante 
que o adulto esteja mediando a execução da atividade, reforçando 
verbalmente o nome das vogais, incentivando que a criança olhe e faça o 
traçado das letras na parede, sempre respeitando a individualidade de cada 
aprendente . 
 RESPOSTA: Pendente. 

 

Objetivo  
Terapêutico 

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

Relatório Mensal 
Usuário: ANTHONY MOELLER E SILVA 

Data Nascimento:  

Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical  

Data  

04/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade 

ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 

recibo das atividades que são encaminhadas para serem realizadas 

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

atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período 

a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 

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

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

ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 

melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi 

realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações 

de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

11/08 Primeiro contato com a família por meio da nova plataforma. Foi enviado 

um vídeo orientando uma atividade:  

ATIVIDADE – BICHINHO DO SEU NOME 

Data de entrega: 19 de ago.  

Objetivo – estimular o reconhecimento do nome próprio, desenvolver 

coordenação motora fina e visual motora, imaginação e atenção 

sustentada e compartilhada. Materiais - Folhas A4, tesoura, giz de cera ou 

lápis para colorir. 

RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

18/08 Atividade: Troca musical com cartões e violão.  
Materiais: Cartões da música “A roda do ônibus”, violão, cartões da roda de 
música e sequencia lógica da música “O jacaré foi passear na lagoa”. 
Objetivos: Promover a interação, atenção e realizar resgate de vínculo. 
Descrição - Atendimento presencial realizado em dupla com a psicóloga da 
instituição. Anthony apresentou um comportamento estável, aceitou as 
trocas musicais, interagiu, manuseou os materiais (cartões da “Roda do 
ônibus” e da sequência lógica de “O jacaré foi passear na lagoa”). Manuseou 
o violão em alguns momentos. Por vezes quis levantar e sair da sala, mas 
aceitou voltar a sentar e realizar as atividades.   
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

19/08 Vídeo - Conhecendo as vogais. 
 
Data de entrega: 25 de ago 
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Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; Promover momento de 
aprendizado entre família e usuário; Estimular coordenação motora fina e 
viso motora; Desenvolver atenção compartilhada. Materiais: computador, 
Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar 
o registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer 
o movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

25/08 ATENDIMENTO ONLINE – Escolher pela casa objetos (mínimo 5) 

com a letra /B/. Mostrar a letra para ele. Exemplo de objetos: banana, 

balde, bola. Pedir o objeto fazer ele procurar e colocar em cima da 

mesa depois de todos os objetos sobre a mesa contar quantos achou e 

nomear. Depois fazer ele escolher o objeto e guarda-lo novamente no 

lugar. Tentar filmar e tirar fotos para comprovação da atividade. 

Objetivos terapeuticos: atenção, concentração, aprendizagem, 

linguagem oral.  
RESPOSTA: Atividade realizada. 

 

26/08 ATIVIDADE DE PEDAGOGIA PARA SERREALIZADA EM CASA - ATIVIDADE: 
Refletindo as vogais na parede. OBJETIVO:Conhecer as vogais; Desenvolver 
coordenação motora ampla; Estimular percepção de lateralidade; Estimular 
coordenação olho mão. Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico;fita durex larga;Caneta permanente ou 
canetinha preta. DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade 
confeccionando o recurso com rolinho de papel, fita durex e caneta 
permanente ou canetinha,após a confecção utilizaremos a lanterna do 
celular ou manual(comum) para refletir as vogais na parede. Importante 
que o adulto esteja mediando a execução da atividade, reforçando 
verbalmente o nome das vogais, incentivando que a criança olhe e faça o 
traçado das letras na parede, sempre respeitando a individualidade de cada 
aprendente.  
RESPOSTA: Atividade realizada. 

 

Objetivo  
Terapêutico 

 • Utilizar o teclado como ferramenta no desenvolvimento cognitivo e 

motor e no estimulo da interação.  

• Aprimorar a funcionalidade musical de instrumentos rítmicos e de 

sopro.  

• Aprimorar a consciência vocal e desenvolver o canto por meio de 

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

Relatório Mensal 
Usuário: Gabriela Kreisch 

Data Nascimento:  

Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical  

Data  

04/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade ao 

planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 

atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a 

nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 

das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada 

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

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

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

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

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

vídeo chamadas quando necessário. 

13/08 Primeiro contato com a família por meio da nova plataforma. Foi enviado 
um vídeo orientando uma atividade: VIDEO :TEATRO Educadora de Artes 
Maristela I.Kolaga Objetivos Promover a socialização e a interação. Buscar a 
participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem oral e 
corporal. Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas 
de papelão, som e luz. Etapas: Escolha do tema, Compor os personagens, 
Confeccionar o cenário, roupas, som e luz, Ensaios Apresentação online. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

18/08 ATENDIMENTO ONLINE - MEDITAÇÃO E MOVIMENTOS - Objetivos: 

Trabalhar as sensações e a música, estimular a concentração e 

promover um momento calmo e meditativo, inserindo movimentos 

corporais que propõe acalmar o corpo e a mente, proporcionando um 

maior controle da ansiedade e promovendo a auto percepção. Materiais: 

Reprodutor de áudio, velas e/ou incensos Descrição: A proposta da 

atividade de Meditação e Movimentos consiste em criar um plano de 

fundo para a realização de movimentos lentos de alongamento, 

colocando uma música calma, meditativa, velas aromatizadas ou 

incenso e promover uma iluminação reduzida, tudo afim de propiciar um 

ambiente introspectivo e calmo, onde se possa muito lentamente inserir 

movimentos de alongamento com a Gabriela sentada, de maneira que 

esteja confortável porém ereta. Os movimentos devem ser conduzidos 

pelo responsável que estiver realizando a atividade.  

RESPOSTA: Pendente. 
 

19/08 ATENDIMENTO ONLINE – NOITE TEMÁTICA NOITE TEMÁTICA (Vídeo 

Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga) Uma diversão certa 
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é criar uma tarde ou noite temática com toda a família. Use a 

criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, artistas, noite 

italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para incrementar a idéia, 

você pode preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, sanduíche, 

comida típica) e escolher filmes, músicas ou danças de acordo com o 

tema escolhido. Objetivos: Incentivar um momento de união e 

descontração para os participantes.  

RESPOSTA: Pendente. 

 

25/08 ATENDIMENTO ONLINE – SEGUE CONDUTA TERAPEUTICA - - 
Meditação e Movimentos  

Objetivos: Trabalhar as sensações e a música, estimular a concentração e 

promover um momento calmo e meditativo, inserindo movimentos 

corporais que propõe acalmar o corpo e a mente, proporcionando um maior 

controle da ansiedade e promovendo a auto percepção.  

Materiais: Reprodutor de áudio, velas e/ou incensos  

Descrição: A proposta da atividade de Meditação e Movimentos consiste em 

criar um plano de fundo para a realização de movimentos lentos de 

alongamento, colocando uma música calma, meditativa, velas aromatizadas 

ou incenso e promover uma iluminação reduzida, tudo afim de propiciar um 

ambiente introspectivo e calmo, onde se possa muito lentamente inserir 

movimentos de alongamento com a Gabriela sentada, de maneira que 

esteja confortável porém ereta. Os movimentos devem ser conduzidos pelo 

responsável que estiver realizando a atividade.  

RESPOSTA: Atividade realizada. 

 

26/06 TRABALHO DE ARTES PARASER REALIZADO EM CASA - Sessão de Cinema em 

Casa Assistir um filme todos juntos, em família. De preferência à noite, para 

ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou, se for durante o dia 

vocês podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. Pode-se fazer 

um rodízio para que cada pessoa da casa escolha um filme de sua 

preferência por vez, a cada dia, agradando assim a todos. Durante a sessão 

de cinema em casa pode-se estourar e servir pipoca de acordo com os 

gostos pessoais. Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do término 

do filme fazer uma roda de conversa. Cada um poderá expor a leitura e a 

mensagem deste filme. E se o final fosse diferente? Quais os sentimentos 

que transmitiu? Etc... 

RESPOSTA: Atividade realizada. 

 

Objetivo  
Terapêutico 

 • Utilizar o teclado como ferramenta no desenvolvimento cognitivo e 

motor e no estimulo da interação.  
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• Aprimorar a funcionalidade musical de instrumentos rítmicos e de 

sopro.  

• Aprimorar a consciência vocal e desenvolver o canto por meio de 

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

Relatório Mensal 
Usuário: Davi Beuting Severo 

Data Nascimento: 03/08/2011    

Mês: Agosto/2020 

Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical  
Data  

06/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade 
ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 
recibo das atividades que são encaminhadas para serem realizadas 
em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 
atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período 
a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando 
iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 
melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi 
realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações 
de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

11/08 Primeiro contato com a família por meio da nova plataforma. Foi enviado 
um vídeo orientando uma atividade: VÍDEO - TEATRO  
 
Data de entrega: 19 de ago.  
 
Educadora de Artes Maristela I. Kolaga Objetivos Promover a socialização 

e a interação. Buscar a participação, o estímulo, além do crescimento 

cultural e da linguagem oral e corporal. Materiais: Roupas, adereços, 

maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de papelão, som e luz. Etapas: 

Escolha do tema, Compor os personagens, Confeccionar o cenário, 

roupas, som e luz, Ensaios Apresentação online. 

RESPOSTA: Pendente. 
 

19/08 Atendimento online - Noite temática 

Data de entrega: 25 de ago. 12:00  

Olá! Conforme combinado, segue mais um vídeo de atividade para 
estarem realizando. Qualquer dúvida perguntem! Contamos com vocês, 
então podem contar conosco. Um grande abraço e uma ótima semana. 
NOITE TEMÁTICA (Vídeo Educadora de Artes Maristela Imianowsky 
Kolaga) Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda 
a família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, 
artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para 
incrementar a idéia, você pode preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, 
sanduiche, comida típica) e escolher filmes, músicas ou danças de acordo 
com o tema escolhido. Objetivos: Incentivar um momento de união e 
descontração para os participantes. Reconhecer a linguagem corporal 
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como meio de interação social. Forma: Realizar brincadeira de papéis 
sociais. Filmem, tirem fotos ou escrevam um relato de como foi!4 
RESPOSTA: Pendente. 
 

20/08 ATENDIMENTO PRESENCIAL -Não compareceu. 
 

26/08 TRABALHO DE ARTES PARASER REALIZADO EM CASA - Sessão de Cinema em 
Casa Assistir um filme todos juntos, em família. De preferência à noite, para 
ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou, se for durante o dia vocês 
podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. Pode-se fazer um 
rodízio para que cada pessoa da casa escolha um filme de sua preferência por 
vez, a cada dia, agradando assim a todos. Durante a sessão de cinema em 
casa pode-se estourar e servir pipoca de acordo com os gostos pessoais. 
Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do término do filme fazer uma 
roda de conversa. Cada um poderá expor a leitura e a mensagem deste filme. 
E se o final fosse diferente? Quais os sentimentos que transmitiu? Etc...  
RESPOSTA: Pendente. 
 

27/08 Atividade: Falando sobre medos 

Material: folha de papel, lápis e canetinhas 

O que é para fazer: A atividade de hoje é para vocês conversarem, 

escreverem e desenharem. Peça primeiro para ele desenhar algo que o 

deixe feliz e seguro, algo de que ele goste muito, pode ser qualquer coisa 

(por exemplo, um lugar, pessoas, jogos, brinquedos, qualquer coisa que 

ele queira). Depois, peça para ele desenhar algo que o assusta “um 

bocadinho” Em seguida, peça para que desenhe algo que o assuste um 

pouco mais Por último, o desenho deve ser aquilo que mais o assusta no 

mundo todo. É importante, que após cada desenho, vocês conversem 

sobre esse medo. Pergunte: Por que tem medo disso? Me fale mais sobre 

esse medo. Se for algum animal pergunte: onde você viu esse animal? 

Será que ele é perigoso mesmo? O que podemos fazer quando você ver 

um desse? Procure dar soluções para ele, para que se sinta mais 

fortalecido frente aos seus medos. 

Objetivos: colocar os medos em uma forma mais concreta. Quando a 

criança/pré-adolescente desenha, isso lhe dá a sensação de ter mais 

controle sobre o medo e de ser superior a ele, e aos poucos ele vai 

ficando menor e aprendendo a lidar de forma mais saudável. Trabalhar 

o diálogo, as emoções, a escrita, a narrativa e a criatividade. 

RESPOSTA: Pendente. 

 

Objetivo  
Terapêutico 

 • Aumentar o tempo de permanência nas atividades musicais; • 

Estabelecer regras e limites durante as terapias. • Utilizar uma metodologia 

de escrita alternativa com cores afim de explorar melodias e escalas no 

teclado. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Joyce Manuela Pereira dos Santos 

Data Nascimento: 23/01/2008 

Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical  

Data  

06/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade 
ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 
recibo das atividades que são encaminhadas para serem realizadas 
em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 
atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período 
a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando 
iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 
melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi 
realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações 
de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

13/08 Primeiro contato com a família por meio da nova plataforma. Foi enviado 

um vídeo orientando uma atividade:  

ATIVIDADE – BICHINHO DO SEU NOME 

Data de entrega: 19 de ago.  

Objetivo – estimular o reconhecimento do nome próprio, desenvolver 

coordenação motora fina e visual motora, imaginação e atenção 

sustentada e compartilhada. Materiais - Folhas A4, tesoura, giz de cera ou 

lápis para colorir. 

RESPOSTA: Pendente. 
 

19/08 Vídeo - Conhecendo as vogais. 
 
Data de entrega: 25 de ago.  
 
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; Promover momento de 

aprendizado entre família e usuário; Estimular coordenação motora fina e 

viso motora; Desenvolver atenção compartilhada. Materiais: computador, 

Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha. 

Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar 

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

o movimento dos dedos, conforme comando da música. 

RESPOSTA: Pendente. 
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20/08 Vamos relaxar e perceber o corpo? 
 
O que fazer: 
 
1. Peça para a Joyce se deitar na cama ou se tiver um colchão para colocar no 
chão, peça para que ela deite nele. Coloque uma música calma que ela goste 
(podem ajudar ela a escolher, mas de preferência que não seja uma música 
muito agitada).  
2. Peça para ela respirar bem fundo, mostre para ela como fazer (inspire até 
encher bem os pulmões e solte). Vá pedindo para ela ir tocando nas partes 
do seu corpo (por exemplo, vá dando os comandos “coloque as mãos na 
cabeça”, “coloque a mão direita na barriga”, “coloque a mão esquerda no 
ombro”, “agora tente se abraçar – nesse comando caso ela não compreenda, 
demonstre como é possível se abraçar e peça para ela fazer igual”, “pegue no 
seu pé”, por fim diga “agora levante e vá até o seu quarto e me traga algo 
que goste muito”). Vá orientando ela para que consiga compreender o que é 
solicitado.  
 
OBJETIVO: permitir que ela fique calma e consiga trabalhar a percepção 
corporal, isto é, perceba suas partes do corpo e se conheça melhor, 
explorando algumas emoções.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

26/08 Projetando vogais  
RESPOSTA: Pendente. 

 

27/08 SEGUE CONDUTA TERAPEUTICA - Vamos relaxar e perceber o 
corpo? 
 
O que fazer: 
 
1. Peça para a Joyce se deitar na cama ou se tiver um colchão para colocar no 
chão, peça para que ela deite nele. Coloque uma música calma que ela goste 
(podem ajudar ela a escolher, mas de preferência que não seja uma música 
muito agitada).  
2. Peça para ela respirar bem fundo, mostre para ela como fazer (inspire até 
encher bem os pulmões e solte). Vá pedindo para ela ir tocando nas partes 
do seu corpo (por exemplo, vá dando os comandos “coloque as mãos na 
cabeça”, “coloque a mão direita na barriga”, “coloque a mão esquerda no 
ombro”, “agora tente se abraçar – nesse comando caso ela não compreenda, 
demonstre como é possível se abraçar e peça para ela fazer igual”, “pegue no 
seu pé”, por fim diga “agora levante e vá até o seu quarto e me traga algo 
que goste muito”). Vá orientando ela para que consiga compreender o que é 
solicitado.  
OBJETIVO: permitir que ela fique calma e consiga trabalhar a percepção 
corporal, isto é, perceba suas partes do corpo e se conheça melhor, 
explorando 
algumas emoções 
RESPOSTA: Pendente. 
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Objetivo  
Terapêutico 

 • Explorar consciência vocal por meio de solfejos e canções;  

• Trabalhar o ritmo e a dinâmica nas práticas musicais.  

• Desenvolver o conceito de melodia, por meio de escrita alternativa. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Usuário: Thiago de Castro Moreria Silveira 

Data Nascimento: 27/08/2012    

Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical  

Data  

06/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade 
ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 
recibo das atividades que são encaminhadas para serem realizadas 
em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 
atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período 
a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando 
iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 
melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi 
realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações 
de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

13/08 Primeiro contato com a família por meio da nova plataforma. Foi enviado 

um vídeo orientando uma atividade:  

ATIVIDADE – BICHINHO DO SEU NOME 

Data de entrega: 19 de ago.  

Objetivo – estimular o reconhecimento do nome próprio, desenvolver 

coordenação motora fina e visual motora, imaginação e atenção 

sustentada e compartilhada. Materiais - Folhas A4, tesoura, giz de cera ou 

lápis para colorir. 

RESPOSTA: Pendente. 
 

19/08 Vídeo - Conhecendo as vogais. 
 
Data de entrega: 25 de ago.  
 
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; Promover momento de 

aprendizado entre família e usuário; Estimular coordenação motora fina e 

viso motora; Desenvolver atenção compartilhada. Materiais: computador, 

Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha. 

Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar 

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

o movimento dos dedos, conforme comando da música. 

RESPOSTA: Pendente. 
 

20/08 Atendimento presencial realizado juntamente com o fisioterapeuta da 
instituição. Atividade: Investigando padrões de exploração e buscando o 
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foco atencional. / Materiais: Bolas, tambores, chocalho, colchonete. / 
Descrição:  proposta do atendimento se deu em oferecer inúmeros itens e 
estímulos e observar as respostas do paciente, no que diz respeito aos 
padrões de exploração e ao foco atencional que dá aos objetos, afim de 
definir um plano de ação para aumentar o tempo de permanência e 
realização de tarefas.  
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

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

27/08 Atividade: Realizar brincadeiras no dia-a-dia que desenvolva e estimule as 

rotinas sociais sensoriais descrita acima. O que fazer? Como fazer? 

Brincadeira 1: Ficar frente a frente com Thiago, colocar um pano cobrindo 

seu rosto e perguntar: “- Quem apagou as luzes?” ou “-Cadê o Thiago?”. 

Depois descobrir o seu rosto e falar: “-Acendeu!” ou “- Achou!”. 

a resposta de Thiago: perceber se ele mostra alegria, se ele olha de volta, se 

de alguma maneira tenta se comunicar (com olhar ou gesto). 

2: Fazer cosquinhas e perceber se Thiago se interessa ou presta atenção. 

Quando Thiago olhar de volta, fazer cosquinhas novamente 

RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

Objetivo  
Terapêutico 

Aumentar a permanência e funcionalidade de se manter sentado; 

desenvolver um foco de interesse sonoro-musical; trabalhar a percepção 

sonora por meio de exploração de diferentes timbres; Desenvolver a 

funcionalidade musical do instrumentos explorados em atendimento; 

Promover a atenção e interação por meio de canções e improvisação 

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

Relatório Mensal 
Usuário: Liv Ágatha 

Data Nascimento:  

Mês: Agosto/2020 

Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical  

Data  

06/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade 
ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 
recibo das atividades que são encaminhadas para serem realizadas 
em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 
atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período 
a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando 
iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 
melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi 
realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações 
de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

13/08 Primeiro contato com a família por meio da nova plataforma. Foi 

enviado um vídeo orientando uma atividade: ATIVIDADE 

FORMIGUINHA OBJETIVOS: Identificar as partes do corpo humano; 

Desenvolver autonomia; Desenvolver a coordenação motora ampla. 

MATERIAL/ESTRATÉGIAS: Notebook ou celular para acessar a 

plataforma, caixa de ovo, tinta guache preta, pincel, canudo flexível e 

cola quente ou cola resistente. DESENVOLVIMENTO: Passo 1: 

Assista o vídeo 1 em anexo, pois iremos construir a nossa formiguinha 

passo-a-passo. Passo 2: Após a formiga estar pronta, assista o vídeo 

2 em anexo e dancem junto com a formiguinha a música "Fui no 

Mercado". –  

RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

19/08 Atendimento de pedagogia para ser realizado em casa - Projetando a dona 
aranha. 
 
Data de entrega: 26 de ago. 12:00 
Objetivo: desenvolver habilidades artísticas, desenvolver a coordenação 

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

reconhecer diferentes movimentos gestuais. MATERIAL/ESTRATÉGIA: Um 

rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, canetinha, uma lanterna( pode 

ser a lanterna do celular) e um ambiente bem escuro. Desenvolvimento: 

Primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma das partes 

abertas com a fita larga adesiva e após desenhar com a canetinha a dona 

aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, deixar bem 

escurinho, acessar a música da dona aranha que está no link enviado 
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junto, e agora utilizaremos a lanterna para projetar a dona aranha na 

parede 

RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

20/08 Atendimento presencial – PRIMEIRO ATENDIMENTO / Materiais – 
Instrumentos diversos cartões, bonecos e outros recursos lúdicos / 
Objetivos – Avaliar questões comportamentais e musicais / Descrição – Foi 
possível perceber que a criança apresenta um interesse considerável por 
instrumentos musicais, como haviam muitos estímulos musicais na sala 
ficou clara uma dificuldade em manter-se em apenas um, de modo que nos 
próximos atendimentos serão reduzidos os instrumentos a serem ofertados. 
Não deixava o terapeuta tocar no teclado ao mesmo tempo em que tocava, 
não houve contato ocular e nenhuma interação no manuseio dos materiais. 
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

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

27/08 ATENDIMENTO ONLINE – CONHECENDO AS EMOÇÕES - Objetivo – rabalhar a 

fala e linguagem, como também as habilidades socioemocionais. Como fazer? 

• Sentar-se com a criança em um momento exclusivo para ela, em que esteja 

somente ele e um adulto; • Chamar a atenção dela para o vídeo enviado 

referente a música das emoções; • Enquanto a criança escuta e assiste o 

vídeo, apontar para o desenho que estará no canto do vídeo, nomeando a 

emoção que aparecer (Feliz, triste, bobo, bravo); • Após assistirem o vídeo 

apresentar para a criança as figuras envidas no final deste arquivo, 

incentivando que identifique e nomeie as emoções;  

RESPOSTA: Pendente. 
 

Objetivo  
Terapêutico 

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

Relatório Mensal 
Usuário: João Batista Bronzatti de Oliveira  
Data de nascimento: 30/05/2011  
Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical  

Data  

06/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade 
ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo 
das atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. 
O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades 
enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe 
elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as 
atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou 
a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a 
equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 
realizando vídeo chamadas quando necessário. 

13/08 Primeiro contato com a família por meio da nova plataforma. Foi enviado um 

vídeo orientando uma atividade:  

ATIVIDADE – BICHINHO DO SEU NOME 

Data de entrega: 19 de ago.  

Objetivo – estimular o reconhecimento do nome próprio, desenvolver 

coordenação motora fina e visual motora, imaginação e atenção 

sustentada e compartilhada. Materiais - Folhas A4, tesoura, giz de cera ou 

lápis para colorir. 

RESPOSTA: Pendente. 
 

19/08 Vídeo - Conhecendo as vogais. 
 
Data de entrega: 25 de ago.  
 
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; Promover momento de 

aprendizado entre família e usuário; Estimular coordenação motora fina e 

viso motora; Desenvolver atenção compartilhada. Materiais: computador, 

Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha. 

Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o 

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

movimento dos dedos, conforme comando da música. 

RESPOSTA: Pendente. 
 

20/08 REORIENTAÇÕES SOBRE A ATIVIDADE PARA SER REALIZADA NO DIA 13/08 

234 / 453



 

26/08 Refletindo as vogais na parede. OBJETIVO:Conhecer as vogais; Desenvolver 
coordenação motora ampla; Estimular percepção de lateralidade; Estimular 
coordenação olho mão. Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico;fita durex larga;Caneta permanente ou 
canetinha preta. DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade 
confeccionando o recurso com rolinho de papel, fita durex e caneta 
permanente ou canetinha,após a confecção utilizaremos a lanterna do celular 
ou manual(comum) para refletir as vogais na parede. Importante que o 
adulto esteja mediando a execução da atividade, reforçando verbalmente o 
nome das vogais, incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras 
na parede, sempre respeitando a individualidade de cada aprendente .  
RESPOSTA: Pendente. 
 

27/08 ATENDIMENTO PRESENCIAL - Objetivos- Trabalhar aspectos motores de 

coordenação e planejamento motor por meio da abordagem rítmica com 

copos 

Descrição- A canção cups songs foi utilizada para aprender os movimentos, 

uma preparação com imitação foi realizada e o paciente teve um resultado 

considerável, conseguindo memorizar todos os movimentos. 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Objetivo  
Terapêutico 

Explorar a consciência da afinação vocal por meio de solfejos e canções; 

trabalhar o tempo de espera nas atividades; Trabalhar aspectos da 

motricidade e propriocepção corporal na realização das atividades e na 

manipulação dos instrumentos e materiais; desenvolver aspectos 

pedagógico musicais 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Miguel dos Santos Alves Nogueira  
Data de nascimento: 05/02/2013  
Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical  

Data  

06/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade 
ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 
recibo das atividades que são encaminhadas para serem realizadas 
em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 
atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período 
a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando 
iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 
melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi 
realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações 
de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

13/08 Primeiro contato com a família por meio da nova plataforma. Foi enviado 

um vídeo orientando uma atividade:  

ATIVIDADE – BICHINHO DO SEU NOME 

Data de entrega: 19 de ago.  

Objetivo – estimular o reconhecimento do nome próprio, desenvolver 
coordenação motora fina e visual motora, imaginação e atenção 
sustentada e compartilhada. Materiais - Folhas A4, tesoura, giz de cera ou 
lápis para colorir. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

19/08 REORIENTAÇÕES A RESPEITO DA ATIVIDADE VIA PLATAFORMA 

RESPOSTA: Em execução. 
 

20/08 Vídeo - Conhecendo as vogais. 
 
Data de entrega: 25 de ago.  
 
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; Promover momento de 
aprendizado entre família e usuário; Estimular coordenação motora fina e 
viso motora; Desenvolver atenção compartilhada. Materiais: computador, 
Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o 
registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: Pendente. 
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27/08 ATENDIMENTO PRESENCIAL - Objetivos- Trabalhar aspectos cognitivos e 

motores por meio de uma abordagem ritmica e promover a interação por 

meio de cancoes.  

Descrição- o atendimento iniciou-se dando continuidade aos movimentos 

cups songs, uma abordagem rítmica utilizando copos, com exigência rítmica 

e complexidade motora consideráveis. O paciente conseguiu realizar os 

movimentos e segue como proposta relembrar e aprimorar a execução nos 

próximos atendimentos. Após esse primeiro momento foi realizado um 

momento de cantar, a primeira canção escolhida foi O Jacaré, realizando 

sequencia logica e utilizando tambores na execução. 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Objetivo  
Terapêutico 

Em avaliação 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Gabriel Zanchieta Borges  
Data Nascimento: 11/12/2008 
Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical  

Data  

06/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade ao 

planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 

atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a 

nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 

das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada 

usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de 

março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais 

que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e 

terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso 

a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando 

vídeo chamadas quando necessário. 

13/08 Primeiro contato com a família por meio da nova plataforma. Foi enviado 

um vídeo orientando uma atividade: Teatro 

Data de entrega: 19 de ago. 12:00  

Bom dia família! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Segue atividade 

para realizarem VIDEO :TEATRO Educadora de Artes Maristela I.Kolaga 

Objetivos: Promover a socialização e a interação. Buscar a participação, o 

estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem oral e corporal. 

Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de 

papelão, som e luz. Etapas: Escolha do tema, Compor os personagens, 

Confeccionar o cenário, roupas, som e luz, Ensaios Apresentação online.  

RESPOSTA: Pendente. 
 

19/08 Noite temática 

Data de entrega: 25 de ago. 12:00  

Olá! Conforme combinado, segue mais um vídeo de atividade para estarem 

realizando. Qualquer dúvida perguntem! Contamos com vocês, então 

podem contar conosco. Um grande abraço e uma ótima semana. NOITE 

TEMÁTICA (Vídeo Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga) Uma 

diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a família. Use 

a criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, artistas, noite 

italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para incrementar a idéia, 

você pode preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, sanduiche, comida 

típica) e escolher filmes, músicas ou danças de acordo com o tema 
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escolhido. Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração 

para os participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de 

interação social. Forma: Realizar brincadeira de papéis sociais. Filmem, 

tirem fotos ou escrevam um relato de como foi! 

RESPOSTA: Pendente. 
 

20/08 Atendimento presencial – Abordando o teclado – Exercícios a duas mãos e 
prática em conjunto 
Materiais – Teclado e reprodutor de áudio 
Objetivos – Trabalhar questões posturais ao tocar, aprimorar a motricidade 
fina na execução aduas vozes no teclado, investigar habilidades auditivas, 
expandir o repertório musical.  
Descrição – O atendimento foi iniciado com uma atividade utilizando o 
pentacorde de dó maior, inicialmente utilizando a mão esquerda na 
execução, depois a direita, e por ultimo uma combinação das duas mão. Foi 
abordada também a consonante sonoridade entre a nota mi e sol e as demais 
terças formadas entre o pentacorde de Dó maior e o de mi menor frígio. 
Depois utilizamos a musica never let me go para investigar ouvido absoluto e 
trabalhar a prática musical.  
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

26/08 ATIVIDADE PARA REALIZAREM CASA - Assistir um filme todos juntos, 

em família. De preferência à noite, para ficar mais escurinho e criar um clima 

de cinema ou, se for durante o dia vocês podem escurecer o ambiente com 

cortinas ou toalhas. Pode-se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa 

escolha um filme de sua preferência por vez, a cada dia, agradando assim a 

todos. Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir pipoca 

de acordo com os gostos pessoais. Vestir-se com uma roupa confortável, e 

depois do término do filme fazer uma roda de conversa. Cada um poderá 

expor a leitura e a mensagem deste filme. E se o final fosse diferente? Quais 

os sentimentos que transmitiu? Etc...  

RESPOSTA: Pendente. 
 

27/08 Atendimento online – ESTÓRIA EM QUADRINHOS 

Objetivo: Avaliar comunicação verbal e gagueira para 

estabelecer objetivos; trabalhar as sensações e a artes da 

música e pintura; Estimular a imaginação e a concentração; 

Desenvolver motricidade fina.  

Atividade: A proposta da atividade consiste em produzir uma 

história em quadrinhos, preenchendo os quadros abaixo com os 

desenhos referentes à estória e gravando um vídeo relatando-a. 

Guilherme deve escolher uma música para servir de trilha sonora 

da estória, observando as sensações envolvidas na estória e na 

música escolhida (escolher a música de acordo com a emoção 

da estória). Passo 1 – Construir os desenhos / Passo 2 – 
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Escolher a trilha sonora para a estória / Passo 3 – Gravar o vídeo 

relatando a estória construída 

RESPOSTA: Realizado. 

 

Objetivo  
Terapêutico 

 Em avaliação 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Guilherme Cavalheiro Santos  
Data Nascimento:10/04/2009  
Mês: Junho/2020 
Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical  

Data  

06/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade 
ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 
recibo das atividades que são encaminhadas para serem realizadas 
em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 
atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período 
a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando 
iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 
melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi 
realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações 
de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

13/08 Primeiro contato com a família por meio da nova plataforma. Foi enviado 
um vídeo orientando uma atividade: VÍDEO - TEATRO  
 
Data de entrega: 19 de ago.  
 
Educadora de Artes Maristela I. Kolaga Objetivos Promover a socialização 

e a interação. Buscar a participação, o estímulo, além do crescimento 

cultural e da linguagem oral e corporal. Materiais: Roupas, adereços, 

maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de papelão, som e luz. Etapas: 

Escolha do tema, Compor os personagens, Confeccionar o cenário, 

roupas, som e luz, Ensaios Apresentação online. 

RESPOSTA: Pendente. 
 

19/08 Atendimento online - Noite temática 

Data de entrega: 25 de ago. 12:00  

Olá! Conforme combinado, segue mais um vídeo de atividade para 

estarem realizando. Qualquer dúvida perguntem! Contamos com vocês, 

então podem contar conosco. Um grande abraço e uma ótima semana. 

NOITE TEMÁTICA (Vídeo Educadora de Artes Maristela Imianowsky 

Kolaga) Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda 

a família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, 

artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para 

incrementar a idéia, você pode preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, 

sanduiche, comida típica) e escolher filmes, músicas ou danças de acordo 

com o tema escolhido. Objetivos: Incentivar um momento de união e 
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descontração para os participantes. Reconhecer a linguagem corporal 

como meio de interação social. Forma: Realizar brincadeira de papéis 

sociais. Filmem, tirem fotos ou escrevam um relato de como foi!  

RESPOSTA: Pendente. 

20/08 Atendimento presencial – Explorando a Flauta doce / Materiais – Flauta doce 
/ Objetivos – Explorar aspectos cognitivos e motores, explorar as preferencias 
musicais / Descrição – Foi dado continuidade ao antendimento anterior, onde 
o usuário demonstrou curiosidade e interesse pela flauta. Foi utilizada 
também uma música de escolha do paciente, Believer. Foram abordados uma 
metodologia de escrita das notas na flauta e amelodia da música, 
respectivamente. O paciente demonstra certa facilidade no manuseio e 
aprendizado do instrumento.  
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

26/08 ATIVIDADE PARA REALIZAREM CASA - Assistir um filme todos juntos, 
em família. De preferência à noite, para ficar mais escurinho e criar um clima 
de cinema ou, se for durante o dia vocês podem escurecer o ambiente com 
cortinas ou toalhas. Pode-se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa 
escolha um filme de sua preferência por vez, a cada dia, agradando assim a 
todos. Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir pipoca 
de acordo com os gostos pessoais. Vestir-se com uma roupa confortável, e 
depois do término do filme fazer uma roda de conversa. Cada um poderá 
expor a leitura e a mensagem deste filme. E se o final fosse diferente? Quais 
os sentimentos que transmitiu? Etc...  
RESPOSTA: Pendente. 
 

27/08 ATENDIMENTO ONLINE – MEU PERFIL - Objetivo: 

terapêutico;  

objetivos terapêuticos da fonoaudiologia;  

Atividade: 

les 

relacionadas a sua vida. 

gravar. 

futuros, podendo auxiliar no tratamento da gagueira (leve) que Guilherme 

vem apresentando.   

Perguntas:  1. Seu nome completo. / 2. Idade. / 3. Nome da sua escola. / 4. 
O que mais gosta de fazer sozinho para se distrair? / 5. O filme que você 
mais gostou de assistir. / 6. Uma comida que você não gosta. / 7. Você já 
viajou? Se sim, qual o lugar que você mais gostou? / 8. Qual o estilo musical 
que você mais escuta? / 9. Qual sua música favorita? / 10. Com o que você 
pretende trabalhar no futuro? / 11. Qual sua maior qualidade? / 12. Qual o 
seu maior defeito? / 13. Diga o que você deseja alcançar nos atendimentos 
da AMA Litoral?  
RESPOSTA: Pendente. 
 

Objetivo  
Terapêutico 

 Em avaliação 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Aiken Arthur Ribeiro Novaes  
Data de nascimento: 10/11/2013  
Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical   

Data  

06/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade 
ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 
recibo das atividades que são encaminhadas para serem realizadas 
em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 
atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período 
a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando 
iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 
melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi 
realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações 
de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

13/08 Primeiro contato com a família por meio da nova plataforma. Foi enviado 

um vídeo orientando uma atividade:  

ATIVIDADE – BICHINHO DO SEU NOME 

Data de entrega: 19 de ago.  

Objetivo – estimular o reconhecimento do nome próprio, desenvolver 

coordenação motora fina e visual motora, imaginação e atenção 

sustentada e compartilhada. Materiais - Folhas A4, tesoura, giz de cera ou 

lápis para colorir. 

RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

19/08 Vídeo - Conhecendo as vogais. 
 
Data de entrega: 25 de ago. 
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; Promover momento de 

aprendizado entre família e usuário; Estimular coordenação motora fina e 

viso motora; Desenvolver atenção compartilhada. Materiais: computador, 

Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha. 

Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar 

o registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer 

o movimento dos dedos, conforme comando da música. 

RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

20/08 Atendimento online - BRINCADEIRA QUENTE / FRIO   
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Quantas pessoas na brincadeira: 2 ou mais. 
Tempo da atividade: 15 à 20 minutos. 
Repetição: 2 vezes na semana. 
Objetivos: Trabalhar a atenção compartilhada, tempo de permanência e foco 
em atividade, percepção espacial. 
Aprendizagem com a brincadeira: Algumas noções de deslocamento como, 
direita, esquerda, pra frente, pra trás, bem como entender a importância da 
participação do outro nesse processo (socialização).  
  
Como Brincar? 

 Precisamos de 1 objeto (escolher um brinquedo que a criança tenha 
interesse) para que seja escondido;  

 Uma pessoa irá contar até 20 (tempo para que o objeto seja escondido); 
enquanto a outra esconde;  

 A pessoa que estava contanto, começa a procurar...  
 A pessoa que escondeu começa a dar “dicas“, falando está quente / está 

frio, quando a criança se aproxima ou se afasta do objeto; 
 A criança “ganha” quando achar o objeto escondido; 
 Repete a brincadeira. 

RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

26/08 ATIVIDADE DE PEDAGOGIA PARA SERREALIZADA EM CASA - ATIVIDADE: 
Refletindo as vogais na parede. OBJETIVO:Conhecer as vogais; Desenvolver 
coordenação motora ampla; Estimular percepção de lateralidade; Estimular 
coordenação olho mão. Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico;fita durex larga;Caneta permanente ou 
canetinha preta. DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade 
confeccionando o recurso com rolinho de papel, fita durex e caneta 
permanente ou canetinha,após a confecção utilizaremos a lanterna do 
celular ou manual(comum) para refletir as vogais na parede. Importante 
que o adulto esteja mediando a execução da atividade, reforçando 
verbalmente o nome das vogais, incentivando que a criança olhe e faça o 
traçado das letras na parede, sempre respeitando a individualidade de cada 
aprendente  
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

27/08 ATENDIMENTO ONLINE 

Objetivo – Trabalhar atenção e concentração 

Atividade – PENSE ANTES DE FALAR 

Material – Quadro de figuras “Pense antes de falar” 

Como fazer? • Caso os irmãos queiram participar da atividade, que seja 

dividido um de cada vez para realiza-la, incentivando que cada um 

espere a sua vez no jogo; • Explicar para a criança: “Vamos fazer um 

jogo, eu vou apontando para as figuras e você fala o nome de cada uma 

que eu mostrar, mas quando aparecer a ESTRELA você não pode falar 

NADA e deverá aguardar a próxima”; • Vá apontando para as figuras e 

quando aparecer a estrela e a criança falar, lembre ela de que não pode 
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falar “ESTRELA”. • Permita que seja um momento divertido, e que ao 

final ele faça com você e com os irmãos também.  

RESPOSTA: Atividade realizada. 

 

Objetivo  
Terapêutico 

 Desenvolver habilidades rítmicas (o passo) e imitação rítmica. Aprimorar 

habilidades nas práticas musicais, no aspecto de execução instrumental e no 

canto; Utilizar uma abordagem pedagógico-musical, desenvolvendo 

conceitos como melodia, harmonia e aspectos rítmicos.    
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: José Eduardo de Oliveira da Costa  
Data de nascimento: 11/11/2013  
Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical  

Data  

06/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade 
ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 
recibo das atividades que são encaminhadas para serem realizadas 
em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 
atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período 
a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando 
iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 
melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi 
realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações 
de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

13/08 Primeiro contato com a família por meio da nova plataforma. Foi enviado 

um vídeo orientando uma atividade:  

ATIVIDADE – BICHINHO DO SEU NOME 

Data de entrega: 19 de ago.  

Objetivo – estimular o reconhecimento do nome próprio, desenvolver 

coordenação motora fina e visual motora, imaginação e atenção 

sustentada e compartilhada. Materiais - Folhas A4, tesoura, giz de cera ou 

lápis para colorir. 

RESPOSTA: Pendente. 

19/08 Vídeo - Conhecendo as vogais. 
 
Data de entrega: 25 de ago.  
 
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; Promover momento de 

aprendizado entre família e usuário; Estimular coordenação motora fina e 

viso motora; Desenvolver atenção compartilhada. Materiais: computador, 

Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha. 

Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar 

o registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer 

o movimento dos dedos, conforme comando da música. 

RESPOSTA: Pendente. 

20/08 Atendimento online – CORRIDA MALUCA  
Atividade corrida maluca do alfabeto, intercalar com ele a pintura das figuras, 
Ele pode começar escolhendo qual figura começar falar o nome é pintar, 
depois a mãe e assim até o final. Pegar dois feijões, ou duas pecinhas que 
tenha em casa de cores diferentes. Pegar um dado, caso não tenha pegar uma 
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pecinha quadrada e pintar os números em suas partes fazendo um dado, ou 
fazer um cubo de papel e pintar as quantidade em cada lado formando um 
dado. Explicar as regras do jogo, cada um joga o dado e a quantidade que cair 
é a quantidade de casas que irá andar, falar o nome da figura em que sua 
peça parou e se sabe com que letra inicia. Termina o jogo quando um dos 
jogadores chegar no final. Pode ser com mais de um jogador. Materiais: folha 
em anexo, feijões e pecinhas, 1 dado. Objetivos: interação, concentração, 
atividades que envolvam o cognitivo e a aprendizagem, coordenação motora 
fina, objetos e letras do alfabeto.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

26/08 ATIVIDADE DE PEDAGOGIA PARA SERREALIZADA EM CASA - ATIVIDADE: 
Refletindo as vogais na parede. OBJETIVO:Conhecer as vogais; Desenvolver 
coordenação motora ampla; Estimular percepção de lateralidade; Estimular 
coordenação olho mão. Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico;fita durex larga;Caneta permanente ou 
canetinha preta. DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade 
confeccionando o recurso com rolinho de papel, fita durex e caneta 
permanente ou canetinha,após a confecção utilizaremos a lanterna do 
celular ou manual(comum) para refletir as vogais na parede. Importante 
que o adulto esteja mediando a execução da atividade, reforçando 
verbalmente o nome das vogais, incentivando que a criança olhe e faça o 
traçado das letras na parede, sempre respeitando a individualidade de cada 
aprendente.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

27/08 SEGUE CONDUTA TERAPEUTICA - Atendimento online – CORRIDA 
MALUCA  
Atividade corrida maluca do alfabeto, intercalar com ele a pintura das figuras, 

Ele pode começar escolhendo qual figura começar falar o nome é pintar, 

depois a mãe e assim até o final. Pegar dois feijões, ou duas pecinhas que 

tenha em casa de cores diferentes. Pegar um dado, caso não tenha pegar uma 

pecinha quadrada e pintar os números em suas partes fazendo um dado, ou 

fazer um cubo de papel e pintar as quantidade em cada lado formando um 

dado. Explicar as regras do jogo, cada um joga o dado e a quantidade que cair 

é a quantidade de casas que irá andar, falar o nome da figura em que sua 

peça parou e se sabe com que letra inicia. Termina o jogo quando um dos 

jogadores chegar no final. Pode ser com mais de um jogador. Materiais: folha 

em anexo, feijões e pecinhas, 1 dado. Objetivos: interação, concentração, 

atividades que envolvam o cognitivo e a aprendizagem, coordenação motora 

fina, objetos e letras do alfabeto.  

RESPOSTA: Pendente. 

Objetivo  
Terapêutico 

Aumentar o tempo de permanência nas atividades. 

Desenvolver a prática em conjunto, promovendo uma participação ativa 

nas atividades. 

Explorar conceitos teórico musicais por meio de jogos e atividades 

pedagógico-musicais.   

 

247 / 453



 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Álvaro Felipe de Paula da Silva  
Data Nascimento: 21/08/2014  
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical  

Data  

06/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade 
ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 
recibo das atividades que são encaminhadas para serem realizadas 
em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 
atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período 
a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando 
iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 
melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi 
realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações 
de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

13/08 Primeiro contato com a família por meio da nova plataforma. Foi 

enviado um vídeo orientando uma atividade: ATIVIDADE 

FORMIGUINHA OBJETIVOS: Identificar as partes do corpo humano; 

Desenvolver autonomia; Desenvolver a coordenação motora ampla. 

MATERIAL/ESTRATÉGIAS: Notebook ou celular para acessar a 

plataforma, caixa de ovo, tinta guache preta, pincel, canudo flexível e 

cola quente ou cola resistente. DESENVOLVIMENTO: Passo 1: 

Assista o vídeo 1 em anexo, pois iremos construir a nossa formiguinha 

passo-a-passo. Passo 2: Após a formiga estar pronta, assista o vídeo 

2 em anexo e dancem junto com a formiguinha a música "Fui no 

Mercado".  

RESPOSTA: Pendente. 
 

19/08 Atendimento de pedagogia para ser realizado em casa - Projetando a dona 
aranha. 
 
Data de entrega: 26 de ago. 12:00  
Objetivo: desenvolver habilidades artísticas, desenvolver a coordenação 

motora fina, criatividade, imaginação; promover a interação; explorar e 

reconhecer diferentes movimentos gestuais. MATERIAL/ESTRATÉGIA: Um 

rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, canetinha, uma lanterna( pode 

ser a lanterna do celular) e um ambiente bem escuro. Desenvolvimento: 

Primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma das partes 

abertas com a fita larga adesiva e após desenhar com a canetinha a dona 

aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, deixar bem 

escurinho, acessar a música da dona aranha que está no link enviado 
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junto, e agora utilizaremos a lanterna para projetar a dona aranha na 

parede 

RESPOSTA: Pendente. 
 

20/08 ATENDIMENTO PRESENCIAL – Não compareceu 
 

26/08 Atividade de pedagogia para ser realizada em casa: O jacaré foi passear lá na 
lagoa. Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora 
fina; criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer 
diferentes movimentos gestuais. Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta 
guache verde e vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. Modo de fazer: 
junto com o vídeo da atividade está sendo enviado em anexo um passo a 
passo de como confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos a música: 
“o jacaré foi passear lá na lagoa”. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

27/08 Atendimento Online - Bate Lata / Objetivos: Explorar aspectos rítmicos, 

trabalhar a autonomia e independência na execução de tarefas (manuseio 

dos materiais), abordar a consciência ambiental (instrumento reciclado), 

desenvolver a psicomotricidade e promover estímulos da linguagem. 

Materiais: Duas latas de diferentes tamanhos e fita adesiva.  

Descrição: A proposta da atividade consiste em criar um tambor de latas, o 

“bongô”, utilizando duas latas ou material semelhante porém de tamanhos 

diferentes, unindo-as com fita adesiva e explorando-as musicalmente, 

iniciando com a música do vídeo de apoio, vídeo este anexado neste mesmo 

tópico, e depois continuar esta exploração com músicas que a criança goste 

e usualmente escute. Estimule Álvaro a cantar junto.  

RESPOSTA: Pendente. 
 

Objetivo  
Terapêutico 

 Em avaliação 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Fernando Sprote 
Data Nascimento:  
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical  

Data  

07/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade 

ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo 

das atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. 

O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de atividades 

enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período a equipe 

elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas as 

atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou 

a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 

responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 

oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a 

equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 

realizando vídeo chamadas quando necessário. 

14/08 Primeiro contato com a família por meio da nova plataforma. Foi enviado 
um vídeo orientando uma atividade: Dança da formiguinha. 
 
Bom dia família? Tudo bem? Hoje vou encaminhar para vocês a atividade 
da formiguinha,com o objetivo de Identificar as partes do corpo humano; 
Desenvolver autonomia e coordenação motora ampla. Para realizar essa 
atividade vocês vão precisar utilizar notebook ou celular , caixa de ovo, 
tinta guache preta, pincel, canudo flexível e cola quente ou cola resistente. 
DESENVOLVIMENTO: Construção da formiguinha com materiais recicláveis. 
Acessar o link anexado a baixo; Dançar com a música e a formiguinha. O 
retorno da atividade será até o dia 19 de agosto (quarta - feira próxima), 
através de videos, fotos ou relato em texto.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

19/08 Atendimento online -  Projetando a dona aranha. 
 
Bom dia família, tudo bem? Hoje envio para vocês mais uma atividade para 

estar sendo realizada com o objetivo de desenvolver habilidades artísticas, 

desenvolver a coordenação motora fina, criatividade, imaginação; 

promover a interação; explorar e reconhecer diferentes movimentos 

gestuais. MATERIAL/ESTRATÉGIA: Um rolo de papel higiênico, fita larga 

adesiva, canetinha, uma lanterna( pode ser a lanterna do celular) e um 

ambiente bem escuro. Desenvolvimento: Primeiro iremos pegar o rolo de 

papel higiênico, tampar uma das partes abertas com a fita larga adesiva e 

após desenhar com a canetinha a dona aranha na fita. Logo após, apagar a 

luz do ambiente, deixar bem escurinho, acessar a música da dona aranha 
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que está no link enviado junto, e agora utilizaremos a lanterna para 

projetar a dona aranha na parede e agora é só se divertir com a música e a 

dona aranha. Aguardo o retorno de vocês!!! Um beijo repleto de carinho.  

RESPOSTA: Pendente. 
 

26/08 ATIVIDADE DE PEDAGOGIA PARA SERREALIZADA EM CASA - ATIVIDADE: 

Refletindo as vogais na parede. OBJETIVO:Conhecer as vogais; Desenvolver 

coordenação motora ampla; Estimular percepção de lateralidade; Estimular 

coordenação olho mão. Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 

MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico; fita durex larga;Caneta permanente ou 

canetinha preta. DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade 

confeccionando o recurso com rolinho de papel, fita durex e caneta 

permanente ou canetinha,após a confecção utilizaremos a lanterna do celular 

ou manual(comum) para refletir as vogais na parede. Importante que o 

adulto esteja mediando a execução da atividade, reforçando verbalmente o 

nome das vogais, incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras 

na parede, sempre respeitando a individualidade de cada aprendente.  

RESPOSTA: Pendente. 
 

Objetivo  
Terapêutico 

• Trabalhar a permanência de ficar sentado, • Estimular a interação por meio 

de canções, • Aprimorar a funcionalidade musical dos instrumentos 

explorados em atendimento.• Estimular a atenção, interação e cognição por 

meio de jogos e abordagens pedagógico-musicais. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 

Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Arádia Mazia 
Data Nascimento:  
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical  

Data  

07/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade 
ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 
recibo das atividades que são encaminhadas para serem realizadas 
em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 
atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período 
a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando 
iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 
melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi 
realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações 
de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

14/08 Primeiro contato com a família por meio da nova plataforma. Foi enviado 
um vídeo orientando uma atividade: Dança da formiguinha. 
 
 
Bom dia família? Tudo bem? Hoje vou encaminhar para vocês a atividade 
da formiguinha,com o objetivo de Identificar as partes do corpo humano; 
Desenvolver autonomia e coordenação motora ampla. Para realizar essa 
atividade vocês vão precisar utilizar notebook ou celular , caixa de ovo, 
tinta guache preta, pincel, canudo flexível e cola quente ou cola 
resistente. DESENVOLVIMENTO: Construção da formiguinha com 
materiais recicláveis. Acessar o link anexado a baixo; Dançar com a 
música e a formiguinha. O retorno da atividade será até o dia 19 de 
agosto (quarta - feira próxima), através de videos, fotos ou relato em 
texto. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

19/08 Atendimento online -  Projetando a dona aranha. 
 
Bom dia família, tudo bem? Hoje envio para vocês mais uma atividade 

para estar sendo realizada com o objetivo de desenvolver habilidades 

artísticas, desenvolver a coordenação motora fina, criatividade, 

imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer diferentes 

movimentos gestuais. MATERIAL/ESTRATÉGIA: Um rolo de papel 
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higiênico, fita larga adesiva, canetinha, uma lanterna( pode ser a lanterna 

do celular) e um ambiente bem escuro. Desenvolvimento: Primeiro 

iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma das partes abertas 

com a fita larga adesiva e após desenhar com a canetinha a dona aranha 

na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, deixar bem escurinho, 

acessar a música da dona aranha que está no link enviado junto, e agora 

utilizaremos a lanterna para projetar a dona aranha na parede e agora é 

só se divertir com a música e a dona aranha. Aguardo o retorno de 

vocês!!! Um beijo repleto de carinho. 

RESPOSTA: Pendente. 
 

21/08 Realizado atendimento presencial de 30 minutos para tentativa do uso 
da máscara. Usuária veio acompanhada do pai, que participou do 
atendimento. Chegou chorando bastante e foram realizadas 
estratégias para acalmá-la e estabelecer vínculo. Mostrou interesse 
por jogos de encaixe e por música. Em poucos momentos mostrou se 
acalmar mas logo voltava a chorar. Chorou por todo o atendimento. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

26/08 Atividade de pedagogia para ser realizada em casa: O jacaré foi passear lá na 
lagoa. Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora 
fina; criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer 
diferentes movimentos gestuais. Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta 
guache verde e vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. Modo de fazer: 
junto com o vídeo da atividade está sendo enviado em anexo um passo a 
passo de como confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos a música: 
“o jacaré foi passear lá na lagoa”.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

28/08 Realizado atendimento presencial de 30 minutos para tentativa do uso 

da máscara. Usuária veio acompanhada do pai, que participou do 

atendimento. Chegou chorando bastante e foram realizadas estratégias 

para acalmá-la e estabelecer vínculo. Mostrou interesse por jogos de 

encaixe e por música. Em poucos momentos mostrou se acalmar mas 

logo voltava a chorar. Chorou por todo o atendimento. 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Objetivo  
Terapêutico 

Em avaliação 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 

Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Guilherme Bonifacio Guisard  
Data Nascimento:13/05/2006  
Mês: Junho/2020 
Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical  

Data  

07/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade 
ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 
recibo das atividades que são encaminhadas para serem realizadas 
em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 
atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período 
a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando 
iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 
melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi 
realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações 
de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

14/08 Primeiro contato com a família por meio da nova plataforma. Foi enviado 

um vídeo orientando uma atividade de artes: Teatro 

TEATRO - Objetivos: Promover a socialização e a interação. Buscar a 

participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem oral 

e corporal. Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, 

caixas de papelão, som e luz. Etapas: Escolha do tema, Compor os 

personagens, Confeccionar o cenário, roupas, som e luz, Ensaios 

Apresentação online. 

RESPOSTA: Pendente. 
 

19/08 Noite temática 

Data de entrega: 25 de ago. 12:00  

Olá! Conforme combinado, segue mais um vídeo de atividade para estarem 

realizando. Qualquer dúvida perguntem! Contamos com vocês, então 

podem contar conosco. Um grande abraço e uma ótima semana. NOITE 

TEMÁTICA (Vídeo Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga) Uma 

diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a família. Use 

a criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, artistas, noite 

italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para incrementar a idéia, 
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você pode preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, sanduiche, comida 

típica) e escolher filmes, músicas ou danças de acordo com o tema 

escolhido. Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração 

para os participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de 

interação social. Forma: Realizar brincadeira de papéis sociais. Filmem, 

tirem fotos ou escrevam um relato de como foi! 

RESPOSTA: Pendente. 
 

21/08 ATENDIMENTO PRESENCIAL – Não Compareceu. 
 

26/08 ATIVIDADE PARA REALIZAREM CASA - Assistir um filme todos juntos, 
em família. De preferência à noite, para ficar mais escurinho e criar um clima 
de cinema ou, se for durante o dia vocês podem escurecer o ambiente com 
cortinas ou toalhas. Pode-se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa 
escolha um filme de sua preferência por vez, a cada dia, agradando assim a 
todos. Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir pipoca 
de acordo com os gostos pessoais. Vestir-se com uma roupa confortável, e 
depois do término do filme fazer uma roda de conversa. Cada um poderá 
expor a leitura e a mensagem deste filme. E se o final fosse diferente? Quais 
os sentimentos que transmitiu? Etc...  
RESPOSTA: Pendente. 
 

28/08 Atendimento online – Circuito ativo 

RESPOSTA: Realizada. 

 

Objetivo  
Terapêutico 

Em avaliação 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário:  Diogo Couvodos Casa  
Data de nascimento:15/12/2011  
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical  

 

Data  

07/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade 
ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 
recibo das atividades que são encaminhadas para serem realizadas 
em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 
atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período 
a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando 
iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 
melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi 
realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações 
de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

14/08 Primeiro contato com a família por meio da nova plataforma. Foi enviado 

um vídeo orientando uma atividade:  

ATIVIDADE – BICHINHO DO SEU NOME 

Data de entrega: 19 de ago 

Objetivo – estimular o reconhecimento do nome próprio, desenvolver 
coordenação motora fina e visual motora, imaginação e atenção 
sustentada e compartilhada. Materiais - Folhas A4, tesoura, giz de cera ou 
lápis para colorir. 
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

19/08 Vídeo - Conhecendo as vogais. 
 
Data de entrega: 25 de ago.  
 
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; Promover momento de 
aprendizado entre família e usuário; Estimular coordenação motora fina e 
viso motora; Desenvolver atenção compartilhada. Materiais: computador, 
Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar 
o registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer 
o movimento dos dedos, conforme comando da música.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

21/08 ATENDIMENTO PRESENCIAL – Não compareceu. 
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26/08 ATIVIDADE DE PEDAGOGIA PARA SERREALIZADA EM CASA - ATIVIDADE: 
Refletindo as vogais na parede. OBJETIVO:Conhecer as vogais; Desenvolver 
coordenação motora ampla; Estimular percepção de lateralidade; Estimular 
coordenação olho mão. Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico;fita durex larga;Caneta permanente ou 
canetinha preta. DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade 
confeccionando o recurso com rolinho de papel, fita durex e caneta 
permanente ou canetinha,após a confecção utilizaremos a lanterna do 
celular ou manual(comum) para refletir as vogais na parede. Importante 
que o adulto esteja mediando a execução da atividade, reforçando 
verbalmente o nome das vogais, incentivando que a criança olhe e faça o 
traçado das letras na parede, sempre respeitando a individualidade de cada 
aprendente .  
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

28/08 Atendimento online – Circuito ativo 

RESPOSTA: Atividade realizada. 

 

Objetivo  
Terapêutico 

Em avaliação 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Jean Fernando de Oliveira Junior 
Data Nascimento: 27/05/2013 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical  

Data  

07/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade 
ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 
recibo das atividades que são encaminhadas para serem realizadas 
em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 
atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período 
a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando 
iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 
melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi 
realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações 
de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

14/08 Primeiro contato com a família por meio da nova plataforma. Foi enviado 

um vídeo orientando uma atividade:  

ATIVIDADE – BICHINHO DO SEU NOME 

Data de entrega: 19 de ago.  

Objetivo – estimular o reconhecimento do nome próprio, desenvolver 

coordenação motora fina e visual motora, imaginação e atenção 

sustentada e compartilhada. Materiais - Folhas A4, tesoura, giz de cera ou 

lápis para colorir.  

RESPOSTA: Pendente. 
 

19/08 Vídeo - Conhecendo as vogais. 
 
Data de entrega: 25 de ago.  
 
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; Promover momento de 
aprendizado entre família e usuário; Estimular coordenação motora fina e 
viso motora; Desenvolver atenção compartilhada. Materiais: computador, 
Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar 
o registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer 
o movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

21/08 ATIVIDADE DE PEDAGOGIA PARA SERREALIZADA EM CASA - ATIVIDADE: 
Refletindo as vogais na parede. OBJETIVO:Conhecer as vogais; Desenvolver 
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coordenação motora ampla; Estimular percepção de lateralidade; Estimular 
coordenação olho mão. Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico;fita durex larga;Caneta permanente ou 
canetinha preta. DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade 
confeccionando o recurso com rolinho de papel, fita durex e caneta 
permanente ou canetinha,após a confecção utilizaremos a lanterna do 
celular ou manual(comum) para refletir as vogais na parede. Importante 
que o adulto esteja mediando a execução da atividade, reforçando 
verbalmente o nome das vogais, incentivando que a criança olhe e faça o 
traçado das letras na parede, sempre respeitando a individualidade de cada 
aprendente .  
RESPOSTA: Pendente. 
 

28/08 Atendimento realizado em dupla com a fonoaudióloga da instituição, 

afim de trabalhar a dissensibilização com relação ao uso da máscara.  

ATENDIMENTO PRESENCIAL. 

Objetivo  
Terapêutico 

• Realizar atividades de apreciação musical, buscando promover 

momentos de relaxamento e bem-estar ao passo em que ocorre uma 

estimulação neurolinguística e interação.  

• Aprimorar a funcionalidade musical dos instrumentos explorados em 

atendimento, buscando aumentar a participação ativa nas atividades 

práticas musicais e um estímulo da motricidade. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Vinicius Rodrigues Motta 
Data de nascimento: 27/08/2004 
Mês: Junho/2020 
Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical  

Data  

07/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a 
nova plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas 
das famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada 
usuário, onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de 
março, quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais 
que ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e 
terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além 
disso a equipe manteve os atendimentos, orientações de forma online, 
realizando vídeo chamadas quando necessário. 

14/08 Primeiro contato com a família por meio da nova plataforma. Foi enviado 

um vídeo orientando uma atividade de artes: Teatro 

TEATRO - Objetivos: Promover a socialização e a interação. Buscar a 

participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem 

oral e corporal. Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, 

toalhas, caixas de papelão, som e luz. Etapas: Escolha do tema, Compor 

os personagens, Confeccionar o cenário, roupas, som e luz, Ensaios 

Apresentação online.  

RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

19/08 Noite temática 

  

Olá! Conforme combinado, segue mais um vídeo de atividade para estarem 

realizando. Qualquer dúvida perguntem! Contamos com vocês, então 

podem contar conosco. Um grande abraço e uma ótima semana. NOITE 

TEMÁTICA (Vídeo Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga) Uma 

diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a família. Use 

a criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, artistas, noite 

italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para incrementar a idéia, 

você pode preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, sanduiche, comida 

típica) e escolher filmes, músicas ou danças de acordo com o tema 

escolhido. Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração 

para os participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de 
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interação social. Forma: Realizar brincadeira de papéis sociais. Filmem, 

tirem fotos ou escrevam um relato de como foi! 

RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

21/08 ATENDIMENTO ONLINE – MEMÓRIA SONORA 
Objetivos: Estimulação da memória, percepção sonora. Materiais: 
Reprodutor de áudio, figuras. Descrição: Neste exercício a proposta é que 
o paciente memorize uma sequência de sons. No exemplo abaixo os sons 
utilizados serão de instrumentos musicais (guitarra, piano, bateria, violino, 
pau-de-chuva), mas podem ser organizadas sequencias de outros sons.  
Passo 1 – Se possível imprimir as figuras e recortá-las em cartões, 
apresenta-las ao Vini e discutir a respeito do instrumento apresentado. O 
mediador pode buscar vídeos do instrumento caso necessário.  
Passo 2 – Reproduzir o primeiro áudio sem que o paciente tenha os cartões. 
Ajudá-lo a memorizar a sequencia dos sons.  
Passo 3 – Entregar os cartões para o paciente e solicitar e os coloque na 
ordem em que foram tocados no áudio apreciado  
RESPOSTA: Pendente. 
 

26/08 ATIVIDADE PARA REALIZAREM CASA - Assistir um filme todos juntos, 
em família. De preferência à noite, para ficar mais escurinho e criar um clima 
de cinema ou, se for durante o dia vocês podem escurecer o ambiente com 
cortinas ou toalhas. Pode-se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa 
escolha um filme de sua preferência por vez, a cada dia, agradando assim a 
todos. Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir pipoca 
de acordo com os gostos pessoais. Vestir-se com uma roupa confortável, e 
depois do término do filme fazer uma roda de conversa. Cada um poderá 
expor a leitura e a mensagem deste filme. E se o final fosse diferente? Quais 
os sentimentos que transmitiu? Etc...  
RESPOSTA: Pendente. 
 

28/08 SEGUE CONDUTA TERAPEUTICA - ATENDIMENTO ONLINE – 
MEMÓRIA SONORA 
Objetivos: Estimulação da memória, percepção sonora. Materiais: 
Reprodutor de áudio, figuras. Descrição: Neste exercício a proposta é que 
o paciente memorize uma sequência de sons. No exemplo abaixo os sons 
utilizados serão de instrumentos musicais (guitarra, piano, bateria, violino) 
RESPOSTA: Pendente. 

   
Objetivo  
Terapêutico 

• Explorar e desenvolver aspectos musicais;  

• Utilizar instrumentos musicais como ferramenta para o 

desenvolvimento cognitivo e motor; 

• Expandir o interesse musical por meio da pasta de musicoterapia. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Martina Machado 

Data Nascimento:  

Mês: Junho/2020 

Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical  
Data  

07/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade 
ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 
recibo das atividades que são encaminhadas para serem realizadas 
em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 
atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período 
a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando 
iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 
melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi 
realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações 
de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

14/08 Primeiro contato com a família por meio da nova plataforma. Foi enviado 

um vídeo orientando uma atividade:  

ATIVIDADE – BICHINHO DO SEU NOME 

Data de entrega: 19 de ago.  

Objetivo – estimular o reconhecimento do nome próprio, desenvolver 

coordenação motora fina e visual motora, imaginação e atenção 

sustentada e compartilhada. Materiais - Folhas A4, tesoura, giz de cera ou 

lápis para colorir.  

RESPOSTA: Pendente. 
 

19/08 Vídeo - Conhecendo as vogais. 
 
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; Promover momento de 
aprendizado entre família e usuário; Estimular coordenação motora fina e 
viso motora; Desenvolver atenção compartilhada. Materiais: computador, 
Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar 
o registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer 
o movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

21/08 ATENDIMENTO PRESENCIAL – 
Objetivos – reestabelecer vínculo 
Materiais – Instrumentos musicais, livro musical e urso de pelúcia. 
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Descrição – A proposta do atendimento se deu em reestabelecer vínculo, este 
foi o primeiro atendimento de terapia musical do ano e a paciente 
apresentou dificuldades em manter um comportamento adequado no 
atendimento. Não aceitou os materiais oferecidos e nem as trocas ofertadas. 
Ao final foi necessário auxilio do terapeuta para realizar a troca sugerida, de 
tocar uma nota no piano para então poder finalizar o atendimento.  
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

26/08 ATIVIDADE DE PEDAGOGIA PARA SERREALIZADA EM CASA - ATIVIDADE: 
Refletindo as vogais na parede. OBJETIVO:Conhecer as vogais; Desenvolver 
coordenação motora ampla; Estimular percepção de lateralidade; Estimular 
coordenação olho mão. Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico;fita durex larga;Caneta permanente ou 
canetinha preta. DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade 
confeccionando o recurso com rolinho de papel, fita durex e caneta 
permanente ou canetinha,após a confecção utilizaremos a lanterna do celular 
ou manual(comum) para refletir as vogais na parede. Importante que o 
adulto esteja mediando a execução da atividade, reforçando verbalmente o 
nome das vogais, incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras 
na parede, sempre respeitando a individualidade de cada aprendente .  
RESPOSTA: Pendente. 
 

28/08 ATENDIMENTO ONLINE – PREFERENCIAS NACAIXA- Objetivo 

– Habilidades sociais e autopercepção. Como fazer? 

• A brincadeira deve ser realizada entre a criança e um adulto; • Separar 

uma caixa para que ela coloque os objetos que buscar dentro da caixa; 

• Explicar para Martina que irão brincar de “O mestre manda”, e que ela 

colocará as coisas que mais gosta e que você pedir dentro da caixa; • 

Falar “o mestre mandou...” e solicitar as “coisas preferidas dela” como 

exemplo: ... Buscar no seu quarto o seu brinquedo preferido; ... Buscar 

sua camiseta preferida; ... Buscar na geladeira o que você mais gosta de 

comer; ... Buscar seu ursinho preferido ... Pegar o sapato que você mais 

gosta de usar ... IR SOLICITANDO COISAS QUE MARTINA GOSTE 

PARA COLOCAR NA CAIXA. 

Após o término, mostrar pra ela as coisas que colocaram dentro da caixa, 

falando o nome de cada uma. Reforçando pra ela que ali estão as coisas 

preferidas dela.  

RESPOSTA: Pendente. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Lucas Norberto Campos 

Data Nascimento: 04/09/1998 

Mês: Junho/2020 

Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical  
Data  

07/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade 
ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 
recibo das atividades que são encaminhadas para serem realizadas 
em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 
atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período 
a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando 
iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 
melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi 
realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações 
de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

14/08 Primeiro contato com a família por meio da nova plataforma. Foi enviado um 

vídeo orientando uma atividade de artes: Teatro 

TEATRO - Objetivos: Promover a socialização e a interação. Buscar a 

participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem oral 

e corporal. Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, 

caixas de papelão, som e luz. Etapas: Escolha do tema, Compor os 

personagens, Confeccionar o cenário, roupas, som e luz, Ensaios 

Apresentação online.   

RESPOSTA: Pendente. 
 

19/08 Noite temática 

Olá! Conforme combinado, segue mais um vídeo de atividade para estarem 

realizando. Qualquer dúvida perguntem! Contamos com vocês, então 

podem contar conosco. Um grande abraço e uma ótima semana. NOITE 

TEMÁTICA (Vídeo Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga) Uma 

diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a família. Use 

a criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, artistas, noite 

italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para incrementar a idéia, 

você pode preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, sanduiche, comida 

típica) e escolher filmes, músicas ou danças de acordo com o tema 

escolhido. Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração 

para os participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de 

interação social. Forma: Realizar brincadeira de papéis sociais.  Filmem, 

tirem fotos ou escrevam um relato de como foi!  
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RESPOSTA: Pendente. 
 

21/08 ATENDIMENTO PRESENCIAL – CONSTRUINDO UM TAMBOR / Objetivos – 
Identificar estratégias para a atividade a ser mandada paracasa (motricidade 
fina, memória, autonomia, habilidades auditivas, consciência ambiental) / 
Descrição – A proposta do atendimento se dava em realizar a construção de 
um bongô de latas, afim de investigar as melhores estratégias para realização 
da atividade em casa, porém o paciente encontrava-se com alterações de 
comportamento, tendo momentos de muita letargia, onde a troca foi 
mínima. Desta maneira os objetivos traçados não foram atingidos, e 
utilizamos a pasta de música para estabelecer uma interação. Aos poucos o 
paciente foi voltando a se comunicar e realizar as solicitações do terapeuta. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL   
 

26/08 ATIVIDADE PARA REALIZAREM CASA - Assistir um filme todos juntos, 
em família. De preferência à noite, para ficar mais escurinho e criar um clima 
de cinema ou, se for durante o dia vocês podem escurecer o ambiente com 
cortinas ou toalhas. Pode-se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa 
escolha um filme de sua preferência por vez, a cada dia, agradando assim a 
todos. Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir pipoca 
de acordo com os gostos pessoais. Vestir-se com uma roupa confortável, e 
depois do término do filme fazer uma roda de conversa. Cada um poderá 
expor a leitura e a mensagem deste filme. E se o final fosse diferente? Quais 
os sentimentos que transmitiu? Etc...  
RESPOSTA: Pendente. 
 

28/08 ATENDIMENTO ONLINE – MEMÓRIAS E FOTOS - Objetivos – Adequar 

narrativa. Desenvolver/trabalhar memória (vivência, sonora, olfativa, 

etc). Trabalhar a propriocepção. Aumentar o vocabulário.  

Descrição – A proposta da atividade consiste em inicialmente resgatar 
junto com o Vinicius, as memórias em família armazenadas em 
fotografias, após isso propor que criem novas memórias, realizando 
um passeio ou atividade e armazenando estas vivencias em fotos 
(podem ser reveladas ou anexadas no celular). Em outro momento 
resgatar essas memórias recentes e propor ao Vinicius que narre as 
experiências vivenciadas. Fica como sugestão inserir elementos 
sonoros (músicas durante o passeio ou atividade) e cheiros (se a 
atividade for cozinhar juntos, etc).  
RESPOSTA: Pendente. 

 

Objetivo  
Terapêutico 

 • Estabelecer regras; • Aprimorar o movimento motor na manipulação dos 

instrumentos, adequando força e cuidado no manuseio do teclado, adequando 

frequência de toques em instrumentos rítmico-percussivos e adequando 

intensidade de sopro na flauta, abordando conceitos de proporção rítmica 

(sons curtos e longos). • Expandir o foco de interesse musical; • 

Desenvolver noções rítmicas e de expressão do canto. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Lino Carlos Franzoi Junior 

Mês: Junho/2020 

Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical  
Data  

07/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade 
ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 
recibo das atividades que são encaminhadas para serem realizadas 
em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 
atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período 
a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando 
iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 
melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi 
realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações 
de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

14/08 Primeiro contato com a família por meio da nova plataforma. Foi enviado 

um vídeo orientando uma atividade de artes: Teatro 

TEATRO - Objetivos: Promover a socialização e a interação. Buscar a 

participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem 

oral e corporal. Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, 

toalhas, caixas de papelão, som e luz. Etapas: Escolha do tema, Compor 

os personagens, Confeccionar o cenário, roupas, som e luz, Ensaios 

Apresentação online.  

RESPOSTA: Pendente. 
 

19/08 Noite temática 

Olá! Conforme combinado, segue mais um vídeo de atividade para estarem 

realizando. Qualquer dúvida perguntem! Contamos com vocês, então 

podem contar conosco. Um grande abraço e uma ótima semana. NOITE 

TEMÁTICA (Vídeo Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga) Uma 

diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a família. Use 

a criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, artistas, noite 

italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para incrementar a idéia, 

você pode preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, sanduiche, comida 

típica) e escolher filmes, músicas ou danças de acordo com o tema 

escolhido. Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração 

para os participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de 

interação social. Forma: Realizar brincadeira de papéis sociais. Filmem, 

tirem fotos ou escrevam um relato de como foi!  

RESPOSTA: Pendente. 
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21/08 ATENDIMENTO PRESENCIAL – Não compareceu. 
 

26/08 ATIVIDADE PARA REALIZAREM CASA - Assistir um filme todos juntos, 
em família. De preferência à noite, para ficar mais escurinho e criar um clima 
de cinema ou, se for durante o dia vocês podem escurecer o ambiente com 
cortinas ou toalhas. Pode-se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa 
escolha um filme de sua preferência por vez, a cada dia, agradando assim a 
todos. Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir pipoca 
de acordo com os gostos pessoais. Vestir-se com uma roupa confortável, e 
depois do término do filme fazer uma roda de conversa. Cada um poderá 
expor a leitura e a mensagem deste filme. E se o final fosse diferente? Quais 
os sentimentos que transmitiu? Etc...  
RESPOSTA: Pendente. 
 

28/08 Uso funcional do celular 
 
Objetivos: Aprimorar a funcionalidade no uso do celular, estimular a 
autonomia. Descrição da atividade: A proposta inicial consiste em 
ampliar a utilização e funcionalidade do celular nas suas atividades 
diárias. Além do ouvir música, já orientado na atividade anterior. Será 
proposto agora a utilização do despertador do celular para designar 
horários que irão lembra-lo das tarefas do dia a dia. 1 – A família deve 
decidir em conjunto quais as tarefas de atividade diárias que Junior 
deve realizar (inicialmente escolher apenas uma ação e aumentar 
gradativamente). 2 – Determinar o horário da tarefa e configurar o 
mesmo no celular para despertar. 3 – Inicialmente, a família pode 
observar se Junior conseguirá automatizar as informações 
combinadas. 4 – Caso Junior não consiga automatizar a tarefa (escutar 
o despertador e entender o motivo disso) a família deve mediar, até 
que o mesmo consiga fazer sozinho. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

Objetivo  
Terapêutico 

 • Realizar atividades de apreciação musical, buscando promover 

momentos de relaxamento e bem-estar ao passo em que ocorre uma 

estimulação neurolinguística e uma interação.  

• Aprimorar a funcionalidade musical dos instrumentos explorados em 

atendimento, buscando aumentar a participação ativa nas atividades 

práticas musicais e um estímulo da motricidade. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Daniel Victor Mongenrotti da Silva    
Data de nascimento: 19/03/2008    
Mês: Junho/2020 

Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical  
Data  

07/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade 
ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 
recibo das atividades que são encaminhadas para serem realizadas 
em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 
atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período 
a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando 
iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 
melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi 
realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações 
de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

14/08 Primeiro contato com a família por meio da nova plataforma. Foi enviado 

um vídeo orientando uma atividade de artes: Teatro 

TEATRO - Objetivos: Promover a socialização e a interação. Buscar a 

participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem 

oral e corporal. Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, 

toalhas, caixas de papelão, som e luz. Etapas: Escolha do tema, Compor 

os personagens, Confeccionar o cenário, roupas, som e luz, Ensaios 

Apresentação online.  

RESPOSTA: Pendente. 
 

19/08 Noite temática 

Olá! Conforme combinado, segue mais um vídeo de atividade para estarem 

realizando. Qualquer dúvida perguntem! Contamos com vocês, então 

podem contar conosco. Um grande abraço e uma ótima semana. NOITE 

TEMÁTICA (Vídeo Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga) Uma 

diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a família. Use 

a criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, artistas, noite 

italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para incrementar a idéia, 

você pode preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, sanduiche, comida 

típica) e escolher filmes, músicas ou danças de acordo com o tema 

escolhido. Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração 

para os participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de 

interação social. Forma: Realizar brincadeira de papéis sociais. Filmem, 

tirem fotos ou escrevam um relato de como foi!  
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RESPOSTA: Pendente. 
 

21/08 REORIENTAÇÕES A RESPEITO DA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES VIA 
PLATAFORMA 
RESPOSTA: Em execução. 
 

26/08 ATIVIDADE PARA REALIZAREM CASA - Assistir um filme todos juntos, 
em família. De preferência à noite, para ficar mais escurinho e criar um clima 
de cinema ou, se for durante o dia vocês podem escurecer o ambiente com 
cortinas ou toalhas. Pode-se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa 
escolha um filme de sua preferência por vez, a cada dia, agradando assim a 
todos. Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir pipoca 
de acordo com os gostos pessoais. Vestir-se com uma roupa confortável, e 
depois do término do filme fazer uma roda de conversa. Cada um poderá 
expor a leitura e a mensagem deste filme. E se o final fosse diferente? Quais 
os sentimentos que transmitiu? Etc...  
RESPOSTA: Pendente. 
 

28/08 Atendimento presencial – Trabalhando a Imitação por meio dos 

instrumentos de percussão com temática de fanfarra – Atendimento 

realizado em dupla com a Arte-educadora Maristela Kolaga. 

Objetivos – Estimular a imitação e o planejamento motor, trabalhar 

aspectos rítmicos, investigar questões cognitivas. 

Materiais – Tambores e baquetas 

Descrição – No atendimento em questão, a proposta se deu em utilizar 

um interesse/vivencia trazido pelo paciente, afim de trabalhar a imitação 

motora e estímulos cognitivos. Instrumentos percussivos com temática 

de fanfarra foram abordados, trabalhando a pega da baqueta, a imitação 

espelhada de movimentos, quantidades de batidas, a criatividade por 

meio da criação de padrões rítmicos e o desenvolvimento de uma 

metodologia de escrita alternativa rítmica, utilizando sinais e contagem 

de quatro tempos.  

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Objetivo  
Terapêutico 

 Em avaliação  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Felipe Gabriel da Silva 

Data Nascimento: 02/10/2010  

Mês: Junho/2020 

Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical  
Data  

07/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade 
ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 
recibo das atividades que são encaminhadas para serem realizadas 
em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 
atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período 
a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando 
iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 
melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi 
realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações 
de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

14/08 Primeiro contato com a família por meio da nova plataforma. Foi enviado 

um vídeo orientando uma atividade:  

ATIVIDADE – BICHINHO DO SEU NOME 

Data de entrega: 19 de ago. Objetivo – estimular o reconhecimento do 

nome próprio, desenvolver coordenação motora fina e visual motora, 

imaginação e atenção sustentada e compartilhada. Materiais - Folhas A4, 

tesoura, giz de cera ou lápis para colorir. 

RESPOSTA: Pendente. 
 

19/08 Vídeo - Conhecendo as vogais. 
 
Data de entrega: 25 de ago.  
 
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; Promover momento de 
aprendizado entre família e usuário; Estimular coordenação motora fina e 
viso motora; Desenvolver atenção compartilhada. Materiais: computador, 
Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar 
o registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer 
o movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

21/08 ATENDIEMNTO ONLINE – QUESTIONÁRIO / OBJETIVOS – INVESTIGAR 
VIVENCIAS E PREFERENCIAS MUSICAISATUAIS. 
DESCRIÇÃO – FELIPE NÃO DEMONSTROU INTERESSE PELAS CANÇÕES QUE 
GOSTAVA ANTERIORMENTE, A PROPOSTA CONSISTE EM INVESTIGAR NOVAS 
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PREFERENCIAS AFIM DE TER SUBSÍDIO PARA TRABALHAR A INTERAÇÃO EM 
ATENDIMENTO.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

26/08 ATIVIDADE DE PEDAGOGIA PARA SERREALIZADA EM CASA - ATIVIDADE: 
Refletindo as vogais na parede. OBJETIVO:Conhecer as vogais; Desenvolver 
coordenação motora ampla; Estimular percepção de lateralidade; Estimular 
coordenação olho mão. Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico;fita durex larga;Caneta permanente ou 
canetinha preta. DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade 
confeccionando o recurso com rolinho de papel, fita durex e caneta 
permanente ou canetinha,após a confecção utilizaremos a lanterna do celular 
ou manual(comum) para refletir as vogais na parede. Importante que o 
adulto esteja mediando a execução da atividade, reforçando verbalmente o 
nome das vogais, incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras 
na parede, sempre respeitando a individualidade de cada aprendente .  
RESPOSTA: Pendente. 
 

28/08 Realizado dia 27/08 

Objetivos- Reestabelecer vinculo terapêutico. 

Descrição- Felipe se apresentou mais funcional na relação com o outro, 

fazendo uso da linguagem para comunicar-se. Tocou o teclado por 

pouco tempo, escolhe do a musica da casinha, porem apos esse período 

não houve mais nenhuma troca significativa, ja que Felipe recusou todas 

as demais atividades. Solicitava verbalmente que queria ir pra casa, e 

fala não para as atividades ofertadas, mesmo as que promoviam boas 

trocas e resultaram em ótimos resultados no ano anterior. Para os 

próximos atendimentos online e presenciais, a proposta é de investigar 

preferencias e gostos musicais e artísticas, afim de novamente encontrar 

meios de manter Felipe focado e engajado em atendimento. 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Objetivo  
Terapêutico 

 • Estimular a interação e a intenção comunicativa por meio de 

canções. 

• Aprimorar a funcionalidade musical dos instrumentos explorados em 

atendimento. 

• Aumentar o engajamento em atividades pedagógico-musicais, 

buscando um estímulo cognitivo. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Isabelli Pereira Lima 

Data Nascimento:  

Mês: Agosto/2020 

Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical  
Data  

07/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade 
ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 
recibo das atividades que são encaminhadas para serem realizadas 
em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 
atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período 
a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando 
iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 
melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi 
realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações 
de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

14/08 ORIENTAÇÕES A RESPEITO DA PLATAFORMA CLASSROOM 
RESPOSTA: Em execução. 
 

19/08 Vídeo - Conhecendo as vogais. 
 
  
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; Promover momento de 
aprendizado entre família e usuário; Estimular coordenação motora fina e 
viso motora; Desenvolver atenção compartilhada. Materiais: computador, 
Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar 
o registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer 
o movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

21/08 ATIVIDADE DE PEDAGOGIA PARA SERREALIZADA EM CASA - ATIVIDADE: 
Refletindo as vogais na parede. OBJETIVO:Conhecer as vogais; Desenvolver 
coordenação motora ampla; Estimular percepção de lateralidade; Estimular 
coordenação olho mão. Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico;fita durex larga;Caneta permanente ou 
canetinha preta. DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade 
confeccionando o recurso com rolinho de papel, fita durex e caneta 
permanente ou canetinha,após a confecção utilizaremos a lanterna do 
celular ou manual(comum) para refletir as vogais na parede. Importante 
que o adulto esteja mediando a execução da atividade, reforçando 
verbalmente o nome das vogais, incentivando que a criança olhe e faça o 
traçado das letras na parede, sempre respeitando a individualidade de cada 
aprendente .  
RESPOSTA: Pendente. 
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28/08 Isabelli- Primeiro atendimento. 

Objetivos- Primeiro contato como paciente. Objetivos – Investigar 

potencialidades e dificuldades a serem abordadas em atendimento e criar 

vínculo/ Materiais – instrumentos da sala de música / 

Descrição- A paciente se mostrou participativa, conhecia alguns 

instrumentos e aceitou as atividades propostas. Foi possível perceber 

uma dificuldade no contato ocular e uso geral do olhar, dificuldades em 

manter um foco atencional durante uma atividade e uma ecolalia 

imediata sutil. Foram perceptíveis déficits na imitação e planejamento 

motor. Não foi possível identificar a fundo a percepção a sons 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Objetivo  
Terapêutico 

 • Em avaliação. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Thales Miguel dos Santos Ávila Lopes 

Mês: Agosto/2020 

Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical  

 

Data  

07/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade 
ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 
recibo das atividades que são encaminhadas para serem realizadas 
em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 
atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período 
a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando 
iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 
melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi 
realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações 
de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

14/08 Primeiro contato com a família por meio da nova plataforma. Foi enviado 

um vídeo orientando uma atividade:  

ATIVIDADE – BICHINHO DO SEU NOME 

Data de entrega: 19 de ago.  

Objetivo – estimular o reconhecimento do nome próprio, desenvolver 
coordenação motora fina e visual motora, imaginação e atenção 
sustentada e compartilhada. Materiais - Folhas A4, tesoura, giz de cera ou 
lápis para colorir. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

19/08 Vídeo - Conhecendo as vogais. 
 
Data de entrega: 25 de ago.  
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; Promover momento de 
aprendizado entre família e usuário; Estimular coordenação motora fina e 
viso motora; Desenvolver atenção compartilhada. Materiais: computador, 
Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar 
o registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer 
o movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: Pendente. 
 
 

21/08 REORIENTAÇÕES SOBRE ATIVIDADE E ENVIO NA PLATAFORMA CLASSROOM 
RESPOSTA: Em execução. 
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26/08 ATIVIDADE DE PEDAGOGIA PARA SERREALIZADA EM CASA - ATIVIDADE: 
Refletindo as vogais na parede. OBJETIVO:Conhecer as vogais; Desenvolver 
coordenação motora ampla; Estimular percepção de lateralidade; Estimular 
coordenação olho mão. Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico;fita durex larga;Caneta permanente ou 
canetinha preta. DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade 
confeccionando o recurso com rolinho de papel, fita durex e caneta 
permanente ou canetinha,após a confecção utilizaremos a lanterna do 
celular ou manual(comum) para refletir as vogais na parede. Importante 
que o adulto esteja mediando a execução da atividade, reforçando 
verbalmente o nome das vogais, incentivando que a criança olhe e faça o 
traçado das letras na parede, sempre respeitando a individualidade de cada 
aprendente .  
RESPOSTA: Pendente. 
 

28/08 Atendimento presencial – Realizado dia 27/08 - Primeiro atendimento  

Objetivos- Primeiro contato como paciente. Objetivos – Investigar 

potencialidades e dificuldades a serem abordadas em atendimento e criar 

vínculo/ Materiais – instrumentos da sala de música / 

Descrição- O atendimento iniciou-se pelo lanche, Thales demonstrou 

um comportamento agitado e dificuldades de manter-se focado em sua 

alimentação, constantemente tendo impulsos de tocar o teclado. 

Apresentou uma fala infantilizada e um comportamento sutilmente 

inadequado. 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Objetivo  
Terapêutico 

 Em avaliação 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 
Usuário: Daniel Niclevisk de Oliveira Gonçalves  

Data de nascimento: 25/01/2006  

Mês: Junho/2020 

Profissional: Iago Gonçalves - Educador Musical  
 

Data  

07/08 Entre o dia 03 a 07 de agosto a equipe terapêutica deu continuidade 
ao planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o 
recibo das atividades que são encaminhadas para serem realizadas 
em casa. O acesso a nova plataforma irá facilitar o controle de 
atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda nesse período 
a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando 
iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que 
ainda não responderam algumas das tarefas, a se organizarem 
melhor e terem a oportunidade de recuperar o que ainda não foi 
realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, orientações 
de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

14/08 Primeiro contato com a família por meio da nova plataforma. Foi enviado 

um vídeo orientando uma atividade de artes: Teatro 

Data de entrega: 19 de ago. 12:00  

TEATRO - Objetivos: Promover a socialização e a interação. Buscar a 

participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem 

oral e corporal. Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, 

toalhas, caixas de papelão, som e luz. Etapas: Escolha do tema, Compor 

os personagens, Confeccionar o cenário, roupas, som e luz, Ensaios 

Apresentação online. 

RESPOSTA: Pendente. 
 

19/08 Noite temática 

Data de entrega: 25 de ago. 12:00  

Olá! Conforme combinado, segue mais um vídeo de atividade para 

estarem realizando. Qualquer dúvida perguntem! Contamos com vocês, 

então podem contar conosco. Um grande abraço e uma ótima semana. 

NOITE TEMÁTICA (Vídeo Educadora de Artes Maristela Imianowsky 

Kolaga) Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda 

a família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, 

artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para 

incrementar a idéia, você pode preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, 

sanduiche, comida típica) e escolher filmes, músicas ou danças de acordo 
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com o tema escolhido. Objetivos: Incentivar um momento de união e 

descontração para os participantes. Reconhecer a linguagem corporal 

como meio de interação social. Forma: Realizar brincadeira de papéis 

sociais. Filmem, tirem fotos ou escrevam um relato de como foi!  

RESPOSTA: Pendente. 
 

21/08 Atendimento Psicológico presencial  
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

26/08 ATIVIDADE PARA REALIZAREM CASA - Assistir um filme todos juntos, 
em família. De preferência à noite, para ficar mais escurinho e criar um clima 
de cinema ou, se for durante o dia vocês podem escurecer o ambiente com 
cortinas ou toalhas. Pode-se fazer um rodízio para que cada pessoa da casa 
escolha um filme de sua preferência por vez, a cada dia, agradando assim a 
todos. Durante a sessão de cinema em casa pode-se estourar e servir pipoca 
de acordo com os gostos pessoais. Vestir-se com uma roupa confortável, e 
depois do término do filme fazer uma roda de conversa. Cada um poderá 
expor a leitura e a mensagem deste filme. E se o final fosse diferente? Quais 
os sentimentos que transmitiu? Etc...  
RESPOSTA: Pendente. 
 

28/08 Daniel Niclevsky- abordando a plataforma classromm 

Materiais- computador e piano 

Descricao- a proposta foi de apresentar a plataforma por meio da qual 

as atividades estão sendo enviadas para que o contato terapeutico online 

seja mais efetivo. O paciente acessou e se comprometeu a responder às 

atividades enviadas 

RESPOSTA: Em execução. 

 

Objetivo  
Terapêutico 

 • Desenvolver atividades de composição, buscando 

a criação/desenvolvimento de personagens, fazendo uso do universo dos 

games como ponto de partida.  

• Trabalhar as sensações e a música, refletindo a respeito da relação de 

consonância e dissonância e demais sensações adjacentes. 

•  Utilizar uma abordagem teórico-musical, ressaltando aspectos matemáticos 

e de notação.  
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                                RELATÓRIO DE ATIVIDADES - Convênio Educação de BC 
                              Competência:  01 a 31 de AGOSTO de 2020 
                              Local: AMA Litoral – SC (Associação de Pais e Amigos do Autista) 
                              Profª Artes: Maristela Imianowsky Kolaga 
 
 

O presente relatório tem como objetivo acompanhar e registrar os atendimentos/ atividades 

realizados à distância e presencialmente no período de isolamento social em decorrência do 

COVID-19. Ressaltamos que as intervenções devem estar de acordo com os planejamentos, 

levando em consideração as necessidades de cada um de nossos usuários. 

 

Brincando de desenhar o Boneco Esquisito     

 

 

278 / 453



                           AMA LITORAL SC 

            Associação de Pais e Amigos do Autista 

   Utilidade Pública Municipal - Lei nº 4977/26/02/2008 

   Utilidade Pública Estadual - Lei nº 15.642/28/11/2011 

     Utilidade Pública Federal - Lei nº 2.129/ 27/05/ 2013 

                 CEBAS Portaria Nº62, de 27/05/2005 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Rua São Paulo, n° 470, Bairro Estados - Balneário Camboriú/SC - Fone: (047) 3264 – 0244 

CNPJ: 08.825.233/0001 -35 

E-mail amalitoralsc@hotmail.com – amalitoral.blogspot.com 

 

 
Pintura com tinta caseira      

 

 

 

 

Criando bolhas de Sabão/receita caseira       
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Confeccionando Caixa para o Teatro de sombras    

 

 
 

 

 

 

 

 

Teatro     
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Noite temática  

 

 
 

 

 

 

Sessão de Cinema  
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Teatro    
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RELATÓRIO MENSAL – AGOSTO/2020 

Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário:Edie Lorenço Carvalho 
Data Nascimento: 20/02/2009 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

03/08/2020 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar 
o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

10/08/2020  Vídeo TEATRO (educadora de Artes Maristela I.Kolaga) foi enviado na plataforma 

em 13/08/2020. Objetivos: Promover a socialização e a interação. Buscar a 

participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem oral e 

corporal. Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de 

papelão, som e luz. Etapas: escolha do tema, compor os personagens, confeccionar 

o cenário, roupas, som e luz. Ensaios e apresentação online via plataforma. 

RESPOSTA: Atividade realizada. 

17/08/2020 Teatro de sombras. Objetivos: Descobrir entre as sombras e luzes o contraste que 
diverte, ensina, melhora a oralidade e criatividade, através da socialização de 
idéias. Materiais: Caixa para Teatro de sombras, lanterna, personagens variados 
em papel, colados em espetinho de madeira. Etapas: escolha do tema, dos 
personagens, estória, divisão de tarefas, apresentação na caixa. Usuário 
demonstrou muito interesse nesta atividade. Desde a escolha dos personagens até 
a apresentação da estória. Muito criativo e participativo nesta atividade. Também 
realizou o lanche terapêutico neste horário, transcorrendo de forma tranquila, 
demonstrando bastante autonomia e cuidados.  
RESPOSTA: Pendente. 
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19/08/2020 Vídeo Noite temática. Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração 

para os participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação 

social. Realizar brincadeira de papéis sociais. Uma diversão certa é criar uma tarde 

ou noite temática com toda a família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, 

noite de máscaras, artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para 

incrementar a idéia, você pode preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, 

sanduiche, comida típica)  e escolher filmes, músicas ou danças de acordo com o 

tema escolhido.  

RESPOSTA: Pendente. 
 

24/08/2020 Atividade Criando Tinta Caseira. Objetivo: Criar uma pintura com a tinta caseira 
produzida artesanalmente. Materiais: Fogão, Panela, colher de sopa, amido/ 
maisena, sal, açúcar, corante alimentício de cores variadas, água, potinhos para 
separar a tinta. Realizar o preparo da tinta com a supervisão total de um adulto, 
esperar esfriar para depois colocar em potinhos separando as cores. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

26/08/2020 Vídeo Sessão de Cinema em Casa. Objetivos: Inserir a arte do cinema no processo 

de ensino-aprendizagem, e na a vida cotidiana do usuário. Promover a reflexão e a 

leitura da mensagem de um filme, apontando as características expostas e 

envolvendo todos os eixos pertencentes ao tema abordado. Material: TV, 

Notebook,etc.  Assistir um filme todos juntos, em família. De preferência à noite, 

para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou, se for durante o dia vocês 

podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. Pode-se fazer um rodízio 

para que cada pessoa da casa escolha um filme de sua preferência por vez, a cada 

dia, agradando assim a todos. Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do 

término do filme fazer uma roda de conversa. Cada um poderá expor a leitura e a 

mensagem deste filme. E se o final fosse diferente? Quais os sentimentos que 

transmitiu? Etc...  

RESPOSTA: Pendente. 
 

31/08/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL – Não compareceu 
 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário: Felipe Félix  
Data Nascimento: 17/07/2014 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

03/08/2020  Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar 
o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

10/08/2020  Dança da Formiguinha (Vídeo pedagoga Rogiane) enviado em 13/08/2020. 
OBJETIVOS: Identificar as partes do corpo humano; Desenvolver autonomia: 
Desenvolver a coordenação motora ampla. MATERIAL/ESTRATÉGIAS:  Notebook ou 
celular para acessar o link da música. Caixa de ovo, tinta guache preta, pincel, 
canudo flexível e cola quente ou cola resistente. DESENVOLVIMENTO: Iremos 
construir a nossa formiguinha e junto com ela dançar a música "Fui no Mercado". 
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

17/08/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL – Não compareceu. 
 

19/08/2020 Vídeo Projetando a dona aranha (Pedagoga Rogiane). Objetivos: desenvolver 

habilidades artísticas, desenvolver a coordenação motora fina, criatividade, 

imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer diferentes movimentos 

gestuais. Material/estratégia: Um rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, 

canetinha, uma lanterna (pode ser a lanterna do celular) e um ambiente bem 

escuro. Atividade: primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma das 

partes abertas com a fita larga adesiva e após desenhar com a canetinha a dona 

aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, deixar bem escurinho, acessar 

a música da dona aranha que está no link enviado junto, e agora utilizaremos a 

lanterna para projetar a dona aranha na parede e agora é só se divertir com a 

música e a dona aranha.  

RESPOSTA: Atividade realizada. 
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24/08/2020 Atividade Criando Tinta Caseira. Objetivo: Criar uma pintura com a tinta caseira 
produzida artesanalmente. Materiais: Fogão, Panela, colher de sopa, amido/ 
maisena, sal, açúcar, corante alimentício de cores variadas, água, potinhos para 
separar a tinta. Realizar o preparo da tinta com a supervisão total de um adulto, 
esperar esfriar para depois colocar em potinhos separando as cores.  
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

26/08/2020 Video Psicopedagoga Deise “Refletindo as vogais na parede” OBJETIVO: Conhecer 
as vogais; Desenvolver coordenação motora ampla; Estimular percepção de 
lateralidade; Estimular coordenação olho mão. Desenvolver atenção 
compartilhada e sustentada. MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico; fita durex 
larga; Caneta permanente ou canetinha preta. DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos 
a atividade confeccionando o recurso com rolinho de papel, fita durex e caneta 
permanente ou canetinha, após a confecção utilizaremos a lanterna do celular 
ou manual(comum) para refletir as vogais na parede. Importante que o adulto 
esteja mediando a execução da atividade, reforçando verbalmente o nome das 
vogais, incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, 
sempre respeitando a individualidade de cada um.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

31/08/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL – Não compareceu. 
 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário: Gustavo Antônio Manske 
Data Nascimento: 24/07/2007 
Mês; Agosto/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

03/08/2020  Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar 
o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

10/08/2020  Vídeo TEATRO (educadora de Artes Maristela I.Kolaga) foi enviado na plataforma 
em 13/08/2020. Objetivos: Promover a socialização e a interação. Buscar a 
participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem oral e 
corporal. Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de 
papelão, som e luz. Etapas: escolha do tema, compor os personagens, confeccionar 
o cenário, roupas, som e luz. Ensaios e apresentação online via plataforma. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

17/08/2020 Teatro de sombras. Objetivos: Descobrir entre as sombras e luzes o contraste que 
diverte, ensina, melhora a oralidade e criatividade, através da socialização de 
idéias. Materiais: Caixa para Teatro de sombras, lanterna, personagens variados 
em papel, colados em espetinho de madeira. Etapas: escolha do tema, dos 
personagens, estória, divisão de tarefas, apresentação na caixa. Usuário 
demonstrou muito interesse nesta atividade. Desde a escolha dos personagens até 
a apresentação da estória. Muito criativo e participativo. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

19/08/2020 Vídeo Noite temática. Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração 

para os participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação 

social. Realizar brincadeira de papéis sociais. Uma diversão certa é criar uma tarde 

ou noite temática com toda a família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, 

noite de máscaras, artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para 

incrementar a idéia, você pode preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, 
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sanduiche, comida típica)  e escolher filmes, músicas ou danças de acordo com o 

tema escolhido.  

RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

  24/08/2020 Atividade Criando Tinta Caseira Objetivo: Criar uma pintura com a tinta caseira 
produzida artesanalmente. Materiais: Fogão, Panela, colher de sopa, amido/ 
maisena, sal, açúcar, corante alimentício de cores variadas, água, potinhos para 
separar a tinta. Realizar o preparo da tinta com a supervisão total de um adulto, 
esperar esfriar para depois colocar em potinhos separando as cores.  
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

  26/08/2020 Vídeo Sessão de Cinema em Casa. Objetivos: Inserir a arte do cinema no processo 
de ensino-aprendizagem, e na a vida cotidiana do usuário. Promover a reflexão e a 
leitura da mensagem de um filme, apontando as características expostas e 
envolvendo todos os eixos pertencentes ao tema abordado. Material: TV, 
Notebook,etc.  Assistir um filme todos juntos, em família. De preferência à noite, 
para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou, se for durante o dia vocês 
podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. Pode-se fazer um rodízio 
para que cada pessoa da casa escolha um filme de sua preferência por vez, a cada 
dia, agradando assim a todos. Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do 
término do filme fazer uma roda de conversa. Cada um poderá expor a leitura e a 
mensagem deste filme. E se o final fosse diferente? Quais os sentimentos que 
transmitiu? Etc...   
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

31/08/2020 Desenho de sombras. Objetivos: Descobrir entre as sombras e luzes o contraste 
que diverte, ensina, melhora a oralidade e criatividade, através da socialização de 
idéias. Materiais: Folha sulfite, lanterna, bichinhos de borracha ou plástico, lápis 
6B, borracha. Etapas: escolha do tema/personagens, observação das sombras e 
contorno/desenho. Usuário demonstrou muito interesse nesta atividade. Desde a 
escolha dos personagens até a evolução do desenho. Muito criativo, boa atenção 
compartilhada. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário: Miguel Franke Machado  
Data Nascimento: 06/04/2012 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

03/08/2020  Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar 
o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

10/08/2020  Vídeo TEATRO (educadora de Artes Maristela I.Kolaga) foi enviado na plataforma 
em 13/08/2020. Objetivos: Promover a socialização e a interação. Buscar a 
participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem oral e 
corporal. Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de 
papelão, som e luz. Etapas: escolha do tema, compor os personagens, confeccionar 
o cenário, roupas, som e luz. Ensaios e apresentação online via plataforma. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

17/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os dias 10 
a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via plataforma para 
auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: Em execução. 
  

19/08/2020 Vídeo Noite temática. Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração 

para os participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação 

social. Realizar brincadeira de papéis sociais. Uma diversão certa é criar uma tarde 

ou noite temática com toda a família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, 

noite de máscaras, artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para 

incrementar a idéia, você pode preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, 

sanduiche, comida típica)  e escolher filmes, músicas ou danças de acordo com o 

tema escolhido.  

RESPOSTA: Pendente. 
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24/08/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL – Não compareceu. 
 

26/08/2020 Vídeo Sessão de Cinema em Casa. Objetivos: Inserir a arte do cinema no processo 
de ensino-aprendizagem, e na a vida cotidiana do usuário. Promover a reflexão e a 
leitura da mensagem de um filme, apontando as características expostas e 
envolvendo todos os eixos pertencentes ao tema abordado. Material: TV, 
Notebook,etc.  Assistir um filme todos juntos, em família. De preferência à noite, 
para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou, se for durante o dia vocês 
podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. Pode-se fazer um rodízio 
para que cada pessoa da casa escolha um filme de sua preferência por vez, a cada 
dia, agradando assim a todos. Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do 
término do filme fazer uma roda de conversa. Cada um poderá expor a leitura e a 
mensagem deste filme. E se o final fosse diferente? Quais os sentimentos que 
transmitiu? Etc...  
RESPOSTA: Pendente. 
 

31/08/2020 Atividade Criando Tinta Caseira (plataforma). Objetivo: Criar uma pintura com a 
tinta caseira produzida artesanalmente. Materiais: Fogão, Panela, colher de sopa, 
amido/ maisena, sal, açúcar, corante alimentício de cores variadas, água, potinhos 
para separar a tinta. Realizar o preparo da tinta com a supervisão total de um 
adulto, esperar esfriar para depois colocar em potinhos separando as cores. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário: Pedro Yohan Biscaia 
Data Nascimento: 24/11/2014 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

03/08/2020  Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar 
o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

10/08/2020  Dança da Formiguinha (Vídeo pedagoga Rogiane) enviado em 13/08/2020. 
OBJETIVOS: Identificar as partes do corpo humano; Desenvolver autonomia: 
Desenvolver a coordenação motora ampla. MATERIAL/ESTRATÉGIAS:  Notebook ou 
celular para acessar o link da música. Caixa de ovo, tinta guache preta, pincel, 
canudo flexível e cola quente ou cola resistente. DESENVOLVIMENTO: Iremos 
construir a nossa formiguinha e junto com ela dançar a música "Fui no Mercado". 
RESPOSTA: Pendente. 
 

17/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os dias 10 
a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via plataforma para 
auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: Em execução. 
 

19/08/2020 Vídeo Projetando a dona aranha (Pedagoga Rogiane). Objetivos: desenvolver 

habilidades artísticas, desenvolver a coordenação motora fina, criatividade, 

imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer diferentes movimentos 

gestuais. Material/estratégia: Um rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, 

canetinha, uma lanterna (pode ser a lanterna do celular) e um ambiente bem 

escuro. Atividade: primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma das 

partes abertas com a fita larga adesiva e após desenhar com a canetinha a dona 

aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, deixar bem escurinho, acessar 

a música da dona aranha que está no link enviado junto, e agora utilizaremos a 
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lanterna para projetar a dona aranha na parede e agora é só se divertir com a 

música e a dona aranha.  

RESPOSTA: Pendente. 
 

24/08/2020 Atividade massinha de modelar. Objetivos: desenvolver a criatividade, reconhecer 
novas texturas, aumentar o tempo de concentração, desenvolver a coordenação. 
Material: massa de modelar de diversas cores, forminhas, palitos de picolé, 
bichinhos de plástico, etc. O usuário manteve boa atenção compartilhada e 
permaneceu sentado realizando a atividade com muito empenho. Criativo, 
caprichoso e cuidadoso naquilo que faz. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

  26/08/2020 Vídeo e construção do jacaré, Pedagoga Rogiane. Objetivos: Desenvolver 
habilidades artísticas; coordenação motora fina; criatividade; imaginação; 
promover a interação; explorar e reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta guache verde e vermelha, rolo de 
papel higiênico e pincel. Atividade: junto com o vídeo da atividade foi enviado 
um passo a passo de como confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos 
a música: “o jacaré foi passear lá na lagoa”.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

31/08/2020 Atividade Criando Tinta Caseira (plataforma). Objetivo: Criar uma pintura com a 
tinta caseira produzida artesanalmente. Materiais: Fogão, Panela, colher de sopa, 
amido/ maisena, sal, açúcar, corante alimentício de cores variadas, água, potinhos 
para separar a tinta. Realizar o preparo da tinta com a supervisão total de um 
adulto, esperar esfriar para depois colocar em potinhos separando as cores.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário: Victor Hugo Vaz 
Data Nascimento: 10/08/2010 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

03/08/2020  Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar 
o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

10/08/2020  Vídeo TEATRO (educadora de Artes Maristela I.Kolaga) foi enviado na plataforma 
em 13/08/2020. Objetivos: Promover a socialização e a interação. Buscar a 
participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem oral e 
corporal. Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de 
papelão, som e luz. Etapas: escolha do tema, compor os personagens, confeccionar 
o cenário, roupas, som e luz. Ensaios e apresentação online via plataforma. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

17/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os dias 10 
a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via plataforma para 
auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades.  
RESPOSTA: Em execução. 
 

19/08/2020 Vídeo Noite temática. Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração 

para os participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação 

social. Realizar brincadeira de papéis sociais. Uma diversão certa é criar uma tarde 

ou noite temática com toda a família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, 

noite de máscaras, artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para 

incrementar a idéia, você pode preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, 

sanduiche, comida típica)  e escolher filmes, músicas ou danças de acordo com o 

tema escolhido.  

RESPOSTA: Pendente. 
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24/08/2020 Teatro de sombras. Objetivos: Descobrir entre as sombras e luzes o contraste que 
diverte, ensina, melhora a oralidade e criatividade, através da socialização de 
idéias. Materiais: Caixa para Teatro de sombras, lanterna, personagens variados 
em papel, colados em espetinho de madeira. Etapas: escolha do tema, dos 
personagens, estória, divisão de tarefas, apresentação na caixa. Usuário 
demonstrou muito interesse nesta atividade. Desde a escolha dos personagens até 
a apresentação da estória. Muito criativo e participativo nesta atividade.  
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

26/08/2020 Vídeo Sessão de Cinema em Casa. Objetivos: Inserir a arte do cinema no processo 
de ensino-aprendizagem, e na a vida cotidiana do usuário. Promover a reflexão e a 
leitura da mensagem de um filme, apontando as características expostas e 
envolvendo todos os eixos pertencentes ao tema abordado. Material: TV, 
Notebook,etc.  Assistir um filme todos juntos, em família. De preferência à noite, 
para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou, se for durante o dia vocês 
podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. Pode-se fazer um rodízio 
para que cada pessoa da casa escolha um filme de sua preferência por vez, a cada 
dia, agradando assim a todos. Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do 
término do filme fazer uma roda de conversa. Cada um poderá expor a leitura e a 
mensagem deste filme. E se o final fosse diferente? Quais os sentimentos que 
transmitiu? Etc...  
RESPOSTA: Pendente. 
 

31/08/2020 Atividade Criando Tinta Caseira (plataforma). Objetivo: Criar uma pintura com a 
tinta caseira produzida artesanalmente. Materiais: Fogão, Panela, colher de sopa, 
amido/ maisena, sal, açúcar, corante alimentício de cores variadas, água, potinhos 
para separar a tinta. Realizar o preparo da tinta com a supervisão total de um 
adulto, esperar esfriar para depois colocar em potinhos separando as cores. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário: Emanuel Gonçalves Buzzo 
Data Nascimento: 03/02/2012 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

04/08/2020  Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar 
o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

11/08/2020  Vídeo TEATRO (educadora de Artes Maristela I.Kolaga) foi enviado na plataforma 
em 13/08/2020. Objetivos: Promover a socialização e a interação. Buscar a 
participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem oral e 
corporal. Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de 
papelão, som e luz. Etapas: escolha do tema, compor os personagens, confeccionar 
o cenário, roupas, som e luz. Ensaios e apresentação online via plataforma. 
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

18/08/2020 Teatro de sombras. Objetivos: Descobrir entre as sombras e luzes o contraste que 
diverte, ensina, melhora a oralidade e criatividade, através da socialização de 
idéias. Materiais: Caixa para Teatro de sombras, lanterna, personagens variados 
em papel, colados em espetinho de madeira. Etapas: escolha do tema, dos 
personagens, estória, divisão de tarefas, apresentação na caixa. Usuário 
demonstrou muito interesse nesta atividade. Desde a escolha dos personagens até 
a apresentação da estória. Muito criativo e participativo 
ATENDIMENTO PRESENCIAL. 
 

19/08/2020 Vídeo Noite temática. Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração 

para os participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação 

social. Realizar brincadeira de papéis sociais. Uma diversão certa é criar uma tarde 

ou noite temática com toda a família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, 

noite de máscaras, artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para 

incrementar a idéia, você pode preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, 

sanduiche, comida típica)  e escolher filmes, músicas ou danças de acordo com o 
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tema escolhido. Realizou a atividade. Noite dos jogos variados, com atenção 

compartilhada da família. 

RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

25/08/2020 Atividade Criando Tinta Caseira (plataforma). Objetivo: Criar uma pintura com a 
tinta caseira produzida artesanalmente. Materiais: Fogão, Panela, colher de sopa, 
amido/ maisena, sal, açúcar, corante alimentício de cores variadas, água, potinhos 
para separar a tinta. Realizar o preparo da tinta com a supervisão total de um 
adulto, esperar esfriar para depois colocar em potinhos separando as cores. 
Realizou a atividade com sucesso. Fez várias cores, muito criativo. Pintou um 
boneco em folha de sulfite. 
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

26/08/2020 Vídeo Sessão de Cinema em Casa. Objetivos: Inserir a arte do cinema no processo 
de ensino-aprendizagem, e na a vida cotidiana do usuário. Promover a reflexão e a 
leitura da mensagem de um filme, apontando as características expostas e 
envolvendo todos os eixos pertencentes ao tema abordado. Material: TV, 
Notebook,etc.  Assistir um filme todos juntos, em família. De preferência à noite, 
para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou, se for durante o dia vocês 
podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. Pode-se fazer um rodízio 
para que cada pessoa da casa escolha um filme de sua preferência por vez, a cada 
dia, agradando assim a todos. Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do 
término do filme fazer uma roda de conversa. Cada um poderá expor a leitura e a 
mensagem deste filme. E se o final fosse diferente? Quais os sentimentos que 
transmitiu? Etc...  
RESPOSTA: Pendente. 
 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário: Henrique Brillinger 
Data Nascimento: 22/09/2016 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

04/08/2020  Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar 
o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

11/08/2020  Dança da Formiguinha (Vídeo pedagoga Rogiane) enviado em 13/08/2020. 
OBJETIVOS: Identificar as partes do corpo humano; Desenvolver autonomia: 
Desenvolver a coordenação motora ampla. MATERIAL/ESTRATÉGIAS:  Notebook ou 
celular para acessar o link da música. Caixa de ovo, tinta guache preta, pincel, 
canudo flexível e cola quente ou cola resistente. DESENVOLVIMENTO: Iremos 
construir a nossa formiguinha e junto com ela dançar a música "Fui no Mercado". 
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

18/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os dias 10 
a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via plataforma para 
auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: Em execução. 
 

19/08/2020 Vídeo Projetando a dona aranha (Pedagoga Rogiane). Objetivos: desenvolver 

habilidades artísticas, desenvolver a coordenação motora fina, criatividade, 

imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer diferentes movimentos 

gestuais. Material/estratégia: Um rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, 

canetinha, uma lanterna (pode ser a lanterna do celular) e um ambiente bem 

escuro. Atividade: primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma das 

partes abertas com a fita larga adesiva e após desenhar com a canetinha a dona 

aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, deixar bem escurinho, acessar 

a música da dona aranha que está no link enviado junto, e agora utilizaremos a 
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lanterna para projetar a dona aranha na parede e agora é só se divertir com a 

música e a dona aranha.  

RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

25/08/2020 Atividade massinha de modelar. Objetivos: desenvolver a criatividade, reconhecer 
novas texturas, aumentar o tempo de concentração, desenvolver a coordenação. 
Material: massa de modelar de diversas cores, forminhas, palitos de picolé, 
bichinhos de plástico, etc. Usuário em adaptação, buscando estabelecer vínculo, 
com pouca atenção compartilhada. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

26/08/2020 Vídeo e construção do jacaré, Pedagoga Rogiane. Objetivos: Desenvolver 
habilidades artísticas; coordenação motora fina; criatividade; imaginação; 
promover a interação; explorar e reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta guache verde e vermelha, rolo de 
papel higiênico e pincel. Atividade: junto com o vídeo da atividade foi enviado 
um passo a passo de como confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos 
a música: “o jacaré foi passear lá na lagoa”.  
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário:João Gabriel Ribeiro Ferreira   
Data Nascimento: 05/05/2011 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

04/08/2020  Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar 
o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

11/08/2020  Vídeo TEATRO (educadora de Artes Maristela I.Kolaga) foi enviado na plataforma 
em 13/08/2020. Objetivos: Promover a socialização e a interação. Buscar a 
participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem oral e 
corporal. Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de 
papelão, som e luz. Etapas: escolha do tema, compor os personagens, confeccionar 
o cenário, roupas, som e luz. Ensaios e apresentação online via plataforma.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

18/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os dias 10 
a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via plataforma para 
auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: Em execução. 
 

19/08/2020 Vídeo Noite temática. Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração 

para os participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação 

social. Realizar brincadeira de papéis sociais. Uma diversão certa é criar uma tarde 

ou noite temática com toda a família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, 

noite de máscaras, artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para 

incrementar a idéia, você pode preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, 

sanduiche, comida típica)  e escolher filmes, músicas ou danças de acordo com o 

tema escolhido.  

RESPOSTA: Pendente. 
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25/08/2020 Desenho de sombras. Objetivos: Descobrir entre as sombras e luzes o contraste 
que diverte, ensina, melhora a oralidade e criatividade, através da socialização de 
idéias. Materiais: Folha sulfite, lanterna, bichinhos de borracha ou plástico, lápis 
6B, Etapas: escolha do tema/personagens, observação das sombras e 
contorno/desenho. Usuário demonstrou muito interesse nesta atividade. Desde a 
escolha dos personagens até a  evolução do desenho. Muito criativo, boa atenção 
compartilhada. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

26/08/2020 Vídeo Sessão de Cinema em Casa. Objetivos: Inserir a arte do cinema no processo 
de ensino-aprendizagem, e na a vida cotidiana do usuário. Promover a reflexão e a 
leitura da mensagem de um filme, apontando as características expostas e 
envolvendo todos os eixos pertencentes ao tema abordado. Material: TV, 
Notebook,etc.  Assistir um filme todos juntos, em família. De preferência à noite, 
para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou, se for durante o dia vocês 
podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. Pode-se fazer um rodízio 
para que cada pessoa da casa escolha um filme de sua preferência por vez, a cada 
dia, agradando assim a todos. Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do 
término do filme fazer uma roda de conversa. Cada um poderá expor a leitura e a 
mensagem deste filme. E se o final fosse diferente? Quais os sentimentos que 
transmitiu? Etc...  
RESPOSTA: Pendente. 
 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301 / 453



 

 

 

_______________________________________ 

Maristela Kolaga - Professora Artes 

AMA Litoral/SC 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário:  Leonardo Assunção Martins 
Data Nascimento: 04/06/2010 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

04/08/2020  Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar 
o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

11/08/2020  Vídeo TEATRO (educadora de Artes Maristela I.Kolaga) foi enviado na plataforma 
em 13/08/2020. Objetivos: Promover a socialização e a interação. Buscar a 
participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem oral e 
corporal. Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de 
papelão, som e luz. Etapas: escolha do tema, compor os personagens, confeccionar 
o cenário, roupas, som e luz. Ensaios e apresentação online via plataforma. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

18/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os dias 10 
a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via plataforma para 
auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: Em execução. 
 

19/08/2020 Vídeo Noite temática. Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração 

para os participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação 

social. Realizar brincadeira de papéis sociais. Uma diversão certa é criar uma tarde 

ou noite temática com toda a família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, 

noite de máscaras, artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para 

incrementar a idéia, você pode preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, 

sanduiche, comida típica)  e escolher filmes, músicas ou danças de acordo com o 

tema escolhido.  

RESPOSTA: Pendente. 
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25/08/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL – Não compareceu. 
 

26/08/2020 Vídeo Sessão de Cinema em Casa. Objetivos: Inserir a arte do cinema no processo 
de ensino-aprendizagem, e na a vida cotidiana do usuário. Promover a reflexão e a 
leitura da mensagem de um filme, apontando as características expostas e 
envolvendo todos os eixos pertencentes ao tema abordado. Material: TV, 
Notebook,etc.  Assistir um filme todos juntos, em família. De preferência à noite, 
para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou, se for durante o dia vocês 
podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. Pode-se fazer um rodízio 
para que cada pessoa da casa escolha um filme de sua preferência por vez, a cada 
dia, agradando assim a todos. Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do 
término do filme fazer uma roda de conversa. Cada um poderá expor a leitura e a 
mensagem deste filme. E se o final fosse diferente? Quais os sentimentos que 
transmitiu? Etc...  
RESPOSTA: Pendente. 
 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário: Lucas Eduardo Vargas Dorneles 
Data Nascimento: 04/05/2005 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

04/08/2020  Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar 
o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

11/08/2020  Vídeo TEATRO (educadora de Artes Maristela I.Kolaga) foi enviado na plataforma 
em 13/08/2020. Objetivos: Promover a socialização e a interação. Buscar a 
participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem oral e 
corporal. Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de 
papelão, som e luz. Etapas: escolha do tema, compor os personagens, confeccionar 
o cenário, roupas, som e luz. Ensaios e apresentação online via plataforma. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

18/08/2020 Teatro de sombras. Objetivos: Descobrir entre as sombras e luzes o contraste que 
diverte, ensina, melhora a oralidade e criatividade, através da socialização de 
idéias. Materiais: Caixa para Teatro de sombras, lanterna, personagens variados 
em papel, colados em espetinho de madeira. Etapas: escolha do tema, dos 
personagens, estória, divisão de tarefas, apresentação na caixa. Usuário 
demonstrou muito interesse nesta atividade. Desde a escolha dos personagens até 
a apresentação da estória. Muito criativo e participativo.  
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

19/08/2020 Vídeo Noite temática. Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração 

para os participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação 

social. Realizar brincadeira de papéis sociais. Uma diversão certa é criar uma tarde 

ou noite temática com toda a família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, 

noite de máscaras, artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para 
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incrementar a idéia, você pode preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, 

sanduiche, comida típica)  e escolher filmes, músicas ou danças de acordo com o 

tema escolhido.  

RESPOSTA: Pendente. 
 

25/08/2020 Atividade Criando Tinta Caseira. Objetivo: Criar uma pintura com a tinta caseira 
produzida artesanalmente. Materiais: Fogão, Panela, colher de sopa, amido/ 
maisena, sal, açúcar, corante alimentício de cores variadas, água, potinhos para 
separar a tinta. Realizar o preparo da tinta com a supervisão total de um adulto, 
esperar esfriar para depois colocar em potinhos separando as cores.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

26/08/2020 Vídeo Sessão de Cinema em Casa. Objetivos: Inserir a arte do cinema no processo 
de ensino-aprendizagem, e na a vida cotidiana do usuário. Promover a reflexão e a 
leitura da mensagem de um filme, apontando as características expostas e 
envolvendo todos os eixos pertencentes ao tema abordado. Material: TV, 
Notebook,etc.  Assistir um filme todos juntos, em família. De preferência à noite, 
para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou, se for durante o dia vocês 
podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. Pode-se fazer um rodízio 
para que cada pessoa da casa escolha um filme de sua preferência por vez, a cada 
dia, agradando assim a todos. Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do 
término do filme fazer uma roda de conversa. Cada um poderá expor a leitura e a 
mensagem deste filme. E se o final fosse diferente? Quais os sentimentos que 
transmitiu? Etc...  
RESPOSTA: Pendente. 
 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário: Sofia Taborda do Amaral 
Data Nascimento: 22/10/2009 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

04/08/2020  Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar 
o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

11/08/2020  Vídeo Bichinho do seu nome (pedagoga Deise) enviado na plataforma em 

13/08/2020. Construção do “bichinho do seu nome”, com o objetivo de 

estimularmos o reconhecimento do nome próprio, desenvolver coordenação 

motora fina e Visio motora, imaginação e atenção sustentada e compartilhada. 

Para realizar essa proposta foi necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, 

giz de cera ou lápis para colorir. 

RESPOSTA: Pendente. 
 

18/08/2020 Tinta caseira. Atividade online via plataforma. Objetivo: Criar sua própria tinta 
caseira. Materiais: fogão, panela, potinhos, colher de sopa, ingredientes 
necessários à receita, realizada com a supervisão de um adulto. Após fazer a 
receita, criar uma pintura com a tinta produzida e enviar devolutiva na plataforma. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

19/08/2020 Vídeo: Conhecendo as vogais. Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; Estimular 
coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o registro 
das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o movimento dos 
dedos, conforme comando da música.  
RESPOSTA: Atividade realizada. 
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25/08/2020 Atividade Bolhas de Sabão (plataforma). Objetivos: explorar e aprimorar a 
intensidade e o controle de movimento corporal e da respiração, estimular o 
trabalho coletivo e a curiosidade, além da reflexão sobre como se formam 
as bolinhas de sabão.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

26/08/2020 Video Psicopedagoga Deise “Refletindo as vogais na parede” OBJETIVO: Conhecer 
as vogais; desenvolver coordenação motora ampla; estimular percepção de 
lateralidade; estimular coordenação olho mão. Desenvolver atenção 
compartilhada e sustentada. MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico; fita durex 
larga; Caneta permanente ou canetinha preta. DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos 
a atividade confeccionando o recurso com rolinho de papel, fita durex e caneta 
permanente ou canetinha, após a confecção utilizaremos a lanterna do celular 
ou manual(comum) para refletir as vogais na parede. Importante que o adulto 
esteja mediando a execução da atividade, reforçando verbalmente o nome das 
vogais, incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, 
sempre respeitando a individualidade de cada um.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Davi Beuting Severo 
Data Nascimento:  03/08/2011 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

06/08/2020  Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar 
o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

13/08/2020  Vídeo TEATRO (educadora de Artes Maristela I.Kolaga) foi enviado na plataforma 
em 13/08/2020. Objetivos: Promover a socialização e a interação. Buscar a 
participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem oral e 
corporal. Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de 
papelão, som e luz. Etapas: escolha do tema, compor os personagens, confeccionar 
o cenário, roupas, som e luz. Ensaios e apresentação online via plataforma.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

20/08/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL – Não compareceu. 
 

26/08/2020 Vídeo Sessão de Cinema em Casa. Objetivos: Inserir a arte do cinema no processo 
de ensino-aprendizagem, e na a vida cotidiana do usuário. Promover a reflexão e a 
leitura da mensagem de um filme, apontando as características expostas e 
envolvendo todos os eixos pertencentes ao tema abordado. Material: TV, 
Notebook,etc.  Assistir um filme todos juntos, em família. De preferência à noite, 
para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou, se for durante o dia vocês 
podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. Pode-se fazer um rodízio 
para que cada pessoa da casa escolha um filme de sua preferência por vez, a cada 
dia, agradando assim a todos. Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do 
término do filme fazer uma roda de conversa. Cada um poderá expor a leitura e a 
mensagem deste filme. E se o final fosse diferente? Quais os sentimentos que 
transmitiu? Etc...  

308 / 453



 

 

 

_______________________________________ 

Maristela Kolaga - Professora Artes 

AMA Litoral/SC 
 

RESPOSTA: Pendente. 
 
 

27/08/2020 Atividade Criando Tinta Caseira. Objetivo: Criar uma pintura com a tinta caseira 
produzida artesanalmente. Materiais: Fogão, Panela, colher de sopa, amido/ 
maisena, sal, açúcar, corante alimentício de cores variadas, água, potinhos para 
separar a tinta. Realizar o preparo da tinta com a supervisão total de um adulto, 
esperar esfriar para depois colocar em potinhos separando as cores.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Eric Benjamim Dombroski da Silva 
Data Nascimento:  11/02/2015 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

06/08/2020  Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar 
o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

13/08/2020  Vídeo Bichinho do seu nome (pedagoga Deise) enviado na plataforma em 
13/08/2020. Construção do “bichinho do seu nome”, com o objetivo de 
estimularmos o reconhecimento do nome próprio, desenvolver coordenação 
motora fina e Visio motora, imaginação e atenção sustentada e compartilhada. 
Para realizar essa proposta foi necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, 
giz de cera ou lápis para colorir.  
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

19/08/2020 Vídeo: Conhecendo as vogais. Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; Estimular 
coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o registro 
das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o movimento dos 
dedos, conforme comando da música.  
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

20/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os dias 10 
a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via plataforma para 
auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: Em execução. 
 

26/08/2020 Video Psicopedagoga Deise “Refletindo as vogais na parede” OBJETIVO: Conhecer 
as vogais; desenvolver coordenação motora ampla; estimular percepção de 
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lateralidade; estimular coordenação olho mão. Desenvolver atenção 
compartilhada e sustentada. MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico; fita durex 
larga; Caneta permanente ou canetinha preta. DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos 
a atividade confeccionando o recurso com rolinho de papel, fita durex e caneta 
permanente ou canetinha, após a confecção utilizaremos a lanterna do celular 
ou manual(comum) para refletir as vogais na parede. Importante que o adulto 
esteja mediando a execução da atividade, reforçando verbalmente o nome das 
vogais, incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, 
sempre respeitando a individualidade de cada um.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

27/08/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL – Não compareceu. 
 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Joaquim de Almeida Nunes 
Data Nascimento:  31/12/2014 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

06/08/2020  Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar 
o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

13/08/2020  Dança da Formiguinha (Vídeo pedagoga Rogiane) enviado em 13/08/2020. 
OBJETIVOS: Identificar as partes do corpo humano; Desenvolver autonomia: 
Desenvolver a coordenação motora ampla. MATERIAL/ESTRATÉGIAS:  Notebook ou 
celular para acessar o link da música. Caixa de ovo, tinta guache preta, pincel, 
canudo flexível e cola quente ou cola resistente. DESENVOLVIMENTO: Iremos 
construir a nossa formiguinha e junto com ela dançar a música "Fui no Mercado". 
RESPOSTA: Pendente. 
 

19/08/2020 Vídeo Projetando a dona aranha (Pedagoga Rogiane). Objetivos: desenvolver 

habilidades artísticas, desenvolver a coordenação motora fina, criatividade, 

imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer diferentes movimentos 

gestuais. Material/estratégia: Um rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, 

canetinha, uma lanterna (pode ser a lanterna do celular) e um ambiente bem 

escuro. Atividade: primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma das 

partes abertas com a fita larga adesiva e após desenhar com a canetinha a dona 

aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, deixar bem escurinho, acessar 

a música da dona aranha que está no link enviado junto, e agora utilizaremos a 

lanterna para projetar a dona aranha na parede e agora é só se divertir com a 

música e a dona aranha.  

RESPOSTA: Atividade realizada. 
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20/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os dias 10 
a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via plataforma para 
auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: Em execução. 

26/08/2020 Vídeo e construção do jacaré, Pedagoga Rogiane. Objetivos: Desenvolver 
habilidades artísticas; coordenação motora fina; criatividade; imaginação; 
promover a interação; explorar e reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta guache verde e vermelha, rolo de 
papel higiênico e pincel. Atividade: junto com o vídeo da atividade foi enviado 
um passo a passo de como confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos 
a música: “o jacaré foi passear lá na lagoa”.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

27/08/2020 Desenho de sombras. Objetivos: Descobrir entre as sombras e luzes o contraste 
que diverte, ensina, melhora a oralidade e criatividade, através da socialização de 
idéias. Materiais: Folha sulfite, lanterna, bichinhos de borracha ou plástico, lápis 
6B, Etapas: escolha do tema/personagens, observação das sombras e 
contorno/desenho. Usuário demonstrou muito interesse nesta atividade. Desde a 
escolha dos personagens até a evolução do desenho. Muito criativo, boa atenção 
compartilhada. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Mathias Becker Niechel  
Data Nascimento: 06/02/2014 
Mês: Agosto / 2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

06/08/2020  Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar 
o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

13/08/2020  Dança da Formiguinha (Vídeo pedagoga Rogiane) enviado em 13/08/2020. 
OBJETIVOS: Identificar as partes do corpo humano; Desenvolver autonomia: 
Desenvolver a coordenação motora ampla. MATERIAL/ESTRATÉGIAS:  Notebook ou 
celular para acessar o link da música. Caixa de ovo, tinta guache preta, pincel, 
canudo flexível e cola quente ou cola resistente. DESENVOLVIMENTO: Iremos 
construir a nossa formiguinha e junto com ela dançar a música "Fui no Mercado". 
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

19/08/2020 Vídeo Projetando a dona aranha (Pedagoga Rogiane). Objetivos: desenvolver 

habilidades artísticas, desenvolver a coordenação motora fina, criatividade, 

imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer diferentes movimentos 

gestuais. Material/estratégia: Um rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, 

canetinha, uma lanterna (pode ser a lanterna do celular) e um ambiente bem 

escuro. Atividade: primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma das 

partes abertas com a fita larga adesiva e após desenhar com a canetinha a dona 

aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, deixar bem escurinho, acessar 

a música da dona aranha que está no link enviado junto, e agora utilizaremos a 

lanterna para projetar a dona aranha na parede e agora é só se divertir com a 

música e a dona aranha.  

RESPOSTA: Atividade realizada. 
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20/08/2020 Foi realizado o lanche terapêutico neste horário, transcorrendo de forma 
tranquila, demonstrando autonomia e cuidados, devendo ser orientado em certos 
momentos quanto às brincadeiras e atitudes de respeito à mesa. 
RESPOSTA: Em execução. 

26/08/2020 Vídeo e construção do jacaré, Pedagoga Rogiane. Objetivos: Desenvolver 
habilidades artísticas; coordenação motora fina; criatividade; imaginação; 
promover a interação; explorar e reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta guache verde e vermelha, rolo de 
papel higiênico e pincel. Atividade: junto com o vídeo da atividade foi enviado 
um passo a passo de como confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos 
a música: “o jacaré foi passear lá na lagoa”.  
RESPOSTA: Atividade realizada. 

27/08/2020 Atividade Criando Tinta Caseira. Objetivo: Criar uma pintura com a tinta caseira 
produzida artesanalmente. Materiais: Fogão, Panela, colher de sopa, amido/ 
maisena, sal, açúcar, corante alimentício de cores variadas, água, potinhos para 
separar a tinta. Realizar o preparo da tinta com a supervisão total de um adulto, 
esperar esfriar para depois colocar em potinhos separando as cores. Criar pinturas 
de livre expressão  com a tinta produzida.  
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Thales Miguel dos Santos Ávila Lopes   
Data Nascimento: 18/05/2014 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

06/08/2020  Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar 
o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

13/08/2020  Vídeo Bichinho do seu nome (pedagoga Deise) enviado na plataforma em 
13/08/2020. Construção do “bichinho do seu nome”, com o objetivo de 
estimularmos o reconhecimento do nome próprio, desenvolver coordenação 
motora fina e Visio motora, imaginação e atenção sustentada e compartilhada. 
Para realizar essa proposta foi necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, 
giz de cera ou lápis para colorir.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

19/08/2020 Vídeo: Conhecendo as vogais. Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; Estimular 
coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o registro 
das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o movimento dos 
dedos, conforme comando da música.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

20/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os dias 10 
a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via plataforma para 
auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: Em execução. 
 

26/08/2020 Video Psicopedagoga Deise “Refletindo as vogais na parede” OBJETIVO: Conhecer 
as vogais; desenvolver coordenação motora ampla; estimular percepção de 
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lateralidade; estimular coordenação olho mão. Desenvolver atenção 
compartilhada e sustentada. MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico; fita durex 
larga; Caneta permanente ou canetinha preta. DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos 
a atividade confeccionando o recurso com rolinho de papel, fita durex e caneta 
permanente ou canetinha, após a confecção utilizaremos a lanterna do celular 
ou manual(comum) para refletir as vogais na parede. Importante que o adulto 
esteja mediando a execução da atividade, reforçando verbalmente o nome das 
vogais, incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, 
sempre respeitando a individualidade de cada um.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

27/08/2020 Desenho de sombras. Objetivos: Descobrir entre as sombras e luzes o contraste 
que diverte, ensina, melhora a oralidade e criatividade, através da socialização de 
idéias. Materiais: Folha sulfite, lanterna, bichinhos de borracha ou plástico, lápis 
6B, Etapas: escolha do tema/personagens, observação das sombras e 
contorno/desenho. Usuário demonstrou muito interesse nesta atividade. Desde a 
escolha dos personagens até a evolução do desenho. Muito criativo, boa atenção 
compartilhada. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 

Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: D´Alessandro Dias Minuto 
Data Nascimento: 20/04/2010 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data   

07/08/2020  Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar 
o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

14/08/2020  Vídeo Bichinho do seu nome (pedagoga Deise) enviado na plataforma em 
13/08/2020. Construção do “bichinho do seu nome”, com o objetivo de 
estimularmos o reconhecimento do nome próprio, desenvolver coordenação 
motora fina e Visio motora, imaginação e atenção sustentada e compartilhada. Para 
realizar essa proposta foi necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, giz 
de cera ou lápis para colorir.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

19/08/2020 Vídeo: Conhecendo as vogais. Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; Estimular coordenação 
motora fina e viso motora; Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o registro 
das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o movimento dos 
dedos, conforme comando da música.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

21/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os dias 10 
a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via plataforma para 
auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: Em execução. 
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26/08/2020 Video Psicopedagoga Deise “Refletindo as vogais na parede” OBJETIVO: Conhecer 
as vogais; desenvolver coordenação motora ampla; estimular percepção de 
lateralidade; estimular coordenação olho mão. Desenvolver atenção 
compartilhada e sustentada. MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico; fita durex 
larga; Caneta permanente ou canetinha preta. DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos 
a atividade confeccionando o recurso com rolinho de papel, fita durex e caneta 
permanente ou canetinha, após a confecção utilizaremos a lanterna do celular 
ou manual(comum) para refletir as vogais na parede. Importante que o adulto 
esteja mediando a execução da atividade, reforçando verbalmente o nome das 
vogais, incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, 
sempre respeitando a individualidade de cada um.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

28/08/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL –Não compareceu 
 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário: Daniel Victor Pires Pereira 
Data Nascimento: 29/08/2007 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

07/08/2020 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar 
o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

14/08/2020 Vídeo TEATRO (educadora de Artes Maristela I.Kolaga) foi enviado na plataforma 
em 13/08/2020. Objetivos: Promover a socialização e a interação. Buscar a 
participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem oral e 
corporal. Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de 
papelão, som e luz. Etapas: escolha do tema, compor os personagens, confeccionar 
o cenário, roupas, som e luz. Ensaios e apresentação online via plataforma. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

19/08/2020 Vídeo Noite temática. Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração 

para os participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação 

social. Realizar brincadeira de papéis sociais. Uma diversão certa é criar uma tarde 

ou noite temática com toda a família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, 

noite de máscaras, artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para 

incrementar a idéia, você pode preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, 

sanduiche, comida típica)  e escolher filmes, músicas ou danças de acordo com o 

tema escolhido.  

RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

21/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os dias 10 
a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via plataforma para 
auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: Em execução. 
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26/08/2020 Vídeo Sessão de Cinema em Casa. Objetivos: Inserir a arte do cinema no processo 
de ensino-aprendizagem, e na a vida cotidiana do usuário. Promover a reflexão e a 
leitura da mensagem de um filme, apontando as características expostas e 
envolvendo todos os eixos pertencentes ao tema abordado. Material: TV, 
Notebook,etc.  Assistir um filme todos juntos, em família. De preferência à noite, 
para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou, se for durante o dia vocês 
podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. Pode-se fazer um rodízio 
para que cada pessoa da casa escolha um filme de sua preferência por vez, a cada 
dia, agradando assim a todos. Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do 
término do filme fazer uma roda de conversa. Cada um poderá expor a leitura e a 
mensagem deste filme. E se o final fosse diferente? Quais os sentimentos que 
transmitiu? Etc...  
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

28/08/2020 Trabalhando a Imitação por meio dos instrumentos de percussão com temática de 
fanfarra – Atendimento realizado em dupla com a Arte-educadora Maristela 
Kolaga. Objetivos – Estimular a imitação e o planejamento motor, trabalhar 
aspectos rítmicos, investigar questões cognitivas. Materiais – Tambores e baquetas 
Descrição – No atendimento em questão, a proposta se deu em utilizar um 
interesse/vivencia trazido pelo paciente, afim de trabalhar a imitação motora e 
estímulos cognitivos. Instrumentos percussivos com temática de fanfarra foram 
abordados, trabalhando a pega da baqueta, a imitação espelhada de movimentos, 
quantidades de batidas, a criatividade por meio da criação de padrões rítmicos e o 
desenvolvimento de uma metodologia de escrita alternativa rítmica, utilizando 
sinais e contagem de quatro tempos.  
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário: Diogo Couvodos Casa 
Data Nascimento: 15/02/2011 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

07/08/2020 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar 
o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

14/08/2020 Vídeo Bichinho do seu nome (pedagoga Deise) enviado na plataforma em 
13/08/2020. Construção do “bichinho do seu nome”, com o objetivo de 
estimularmos o reconhecimento do nome próprio, desenvolver coordenação 
motora fina e Visio motora, imaginação e atenção sustentada e compartilhada. 
Para realizar essa proposta foi necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, 
giz de cera ou lápis para colorir.  
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

19/08/2020 Vídeo: Conhecendo as vogais. Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; Estimular 
coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o registro 
das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o movimento dos 
dedos, conforme comando da música.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

21/08/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL – Não compareceu. 
 

26/08/2020 Video Psicopedagoga Deise “Refletindo as vogais na parede” OBJETIVO: Conhecer 
as vogais; desenvolver coordenação motora ampla; estimular percepção de 
lateralidade; estimular coordenação olho mão. Desenvolver atenção 
compartilhada e sustentada. MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico; fita durex 
larga; Caneta permanente ou canetinha preta. DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos 
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a atividade confeccionando o recurso com rolinho de papel, fita durex e caneta 
permanente ou canetinha, após a confecção utilizaremos a lanterna do celular 
ou manual(comum) para refletir as vogais na parede. Importante que o adulto 
esteja mediando a execução da atividade, reforçando verbalmente o nome das 
vogais, incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, 
sempre respeitando a individualidade de cada um.  
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

28/08/2020 Circuito Ativo (elaborada pelos Educadores Físicos, Artes e Educador Musical) 
Atividade para sair do sedentarismo. Materiais: bola, corda bambolê, etc. 
Objetivos: Trabalhar a coordenação motora global.  
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Felipe Gabriel da Silva 
Data Nascimento: 02/10/2010 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

07/08/2020 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar 
o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

14/08/2020 Vídeo Bichinho do seu nome (pedagoga Deise) enviado na plataforma em 
13/08/2020. Construção do “bichinho do seu nome”, com o objetivo de 
estimularmos o reconhecimento do nome próprio, desenvolver coordenação 
motora fina e Visio motora, imaginação e atenção sustentada e compartilhada. 
Para realizar essa proposta foi necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, 
giz de cera ou lápis para colorir.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

19/08/2020 Vídeo: Conhecendo as vogais. Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; Estimular 
coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o registro 
das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o movimento dos 
dedos, conforme comando da música.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

21/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os dias 10 
a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via plataforma para 
auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: Em execução. 
 

26/08/2020 Video Psicopedagoga Deise “Refletindo as vogais na parede” OBJETIVO: Conhecer 
as vogais; desenvolver coordenação motora ampla; estimular percepção de 

324 / 453



 

 

 

_______________________________________ 

Maristela Kolaga - Professora Artes 

AMA Litoral/SC 
 

lateralidade; estimular coordenação olho mão. Desenvolver atenção 
compartilhada e sustentada. MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico; fita durex 
larga; Caneta permanente ou canetinha preta. DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos 
a atividade confeccionando o recurso com rolinho de papel, fita durex e caneta 
permanente ou canetinha, após a confecção utilizaremos a lanterna do celular 
ou manual(comum) para refletir as vogais na parede. Importante que o adulto 
esteja mediando a execução da atividade, reforçando verbalmente o nome das 
vogais, incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, 
sempre respeitando a individualidade de cada um.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

28/08/2020 Origami morcego. Objetivo: Aumentar o tempo de concentração na atividade, 
desenvolver a coordenação e atenção compartilhada. Material: folha de papel 
sulfite, giz de cera. Realizou esta atividade com pouca interação, pois queria fazer 
“pipa”. Necessitou de auxílio e estímulos constantes. Ficou contente ao ver que 
voou! 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Fernando Gabriel Sprote 
Data Nascimento: 10/03/2007 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

07/08/2020 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar 
o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

14/08/2020 Vídeo Bichinho do seu nome (pedagoga Deise) enviado na plataforma em 
13/08/2020. Construção do “bichinho do seu nome”, com o objetivo de 
estimularmos o reconhecimento do nome próprio, desenvolver coordenação 
motora fina e Visio motora, imaginação e atenção sustentada e compartilhada. 
Para realizar essa proposta foi necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, 
giz de cera ou lápis para colorir.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

19/08/2020 Vídeo: Conhecendo as vogais. Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; Estimular 
coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o registro 
das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o movimento dos 
dedos, conforme comando da música.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

21/08/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL – Não compareceu. 
 

26/08/2020 Video Psicopedagoga Deise “Refletindo as vogais na parede” OBJETIVO: Conhecer 
as vogais; desenvolver coordenação motora ampla; estimular percepção de 
lateralidade; estimular coordenação olho mão. Desenvolver atenção 
compartilhada e sustentada. MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico; fita durex 
larga; Caneta permanente ou canetinha preta. DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos 
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a atividade confeccionando o recurso com rolinho de papel, fita durex e caneta 
permanente ou canetinha, após a confecção utilizaremos a lanterna do celular 
ou manual(comum) para refletir as vogais na parede. Importante que o adulto 
esteja mediando a execução da atividade, reforçando verbalmente o nome das 
vogais, incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, 
sempre respeitando a individualidade de cada um.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

28/08/2020 Segue conduta terapêutica. Usuário com falta justificada. 
 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

327 / 453



 

 

 

_______________________________________ 

Maristela Kolaga - Professora Artes 

AMA Litoral/SC 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Samuel da Silva 
Data Nascimento: 05/12/2014 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

07/08/2020 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar 
o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

14/08/2020 Dança da Formiguinha (Vídeo pedagoga Rogiane) enviado em 13/08/2020. 
OBJETIVOS: Identificar as partes do corpo humano; Desenvolver autonomia: 
Desenvolver a coordenação motora ampla. MATERIAL/ESTRATÉGIAS:  Notebook ou 
celular para acessar o link da música. Caixa de ovo, tinta guache preta, pincel, 
canudo flexível e cola quente ou cola resistente. DESENVOLVIMENTO: Iremos 
construir a nossa formiguinha e junto com ela dançar a música "Fui no Mercado". 
RESPOSTA: Pendente. 
 

19/08/2020 Vídeo Projetando a dona aranha (Pedagoga Rogiane). Objetivos: desenvolver 

habilidades artísticas, desenvolver a coordenação motora fina, criatividade, 

imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer diferentes movimentos 

gestuais. Material/estratégia: Um rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, 

canetinha, uma lanterna (pode ser a lanterna do celular) e um ambiente bem 

escuro. Atividade: primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma das 

partes abertas com a fita larga adesiva e após desenhar com a canetinha a dona 

aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, deixar bem escurinho, acessar 

a música da dona aranha que está no link enviado junto, e agora utilizaremos a 

lanterna para projetar a dona aranha na parede e agora é só se divertir com a 

música e a dona aranha. 

RESPOSTA: Pendente. 
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21/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os dias 10 
a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via plataforma para 
auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: Em execução. 

26/08/2020 Vídeo e construção do jacaré, Pedagoga Rogiane. Objetivos: Desenvolver 
habilidades artísticas; coordenação motora fina; criatividade; imaginação; 
promover a interação; explorar e reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta guache verde e vermelha, rolo de 
papel higiênico e pincel. Atividade: junto com o vídeo da atividade foi enviado 
um passo a passo de como confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos 
a música: “o jacaré foi passear lá na lagoa”.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

28/08/2020 Lanche terapêutico. Neste horário o usuário realizou seu lanche de forma tranquila, 
demonstrando certa autonomia em alguns momentos, em outros tendo de ser 
auxiliado. Alimentou-se com frutas (banana e laranja)e suco natural. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Daniel de Sena Nunes 
Data Nascimento: 12/07/2015 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

04/08/2020  Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar 
o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

11/08/2020  Vídeo Bichinho do seu nome (pedagoga Deise) enviado na plataforma em 
13/08/2020. Construção do “bichinho do seu nome”, com o objetivo de 
estimularmos o reconhecimento do nome próprio, desenvolver coordenação 
motora fina e Visio motora, imaginação e atenção sustentada e compartilhada. 
Para realizar essa proposta foi necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, 
giz de cera ou lápis para colorir.  
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

18/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os dias 10 
a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via plataforma para 
auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: Em execução. 
 

19/08/2020 Vídeo: Conhecendo as vogais. Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; Estimular 
coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o registro 
das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o movimento dos 
dedos, conforme comando da música.  
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

25/08/2020 Teatro de sombras. Objetivos: Descobrir entre as sombras e luzes o contraste que 
diverte, ensina, melhora a oralidade e criatividade, através da socialização de 
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idéias. Materiais: Caixa para Teatro de sombras, lanterna, personagens variados 
em papel, colados em espetinho de madeira. Etapas: escolha do tema, dos 
personagens, estória, divisão de tarefas, apresentação na caixa. Usuário 
demonstrou muito interesse nesta atividade. Desde a escolha dos personagens até 
a apresentação da estória. Muito criativo e participativo nesta atividade, mantendo 
atenção compartilhada. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

26/08/2020 Video Psicopedagoga Deise “Refletindo as vogais na parede” OBJETIVO: Conhecer 
as vogais; desenvolver coordenação motora ampla; estimular percepção de 
lateralidade; estimular coordenação olho mão. Desenvolver atenção 
compartilhada e sustentada. MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico; fita durex 
larga; Caneta permanente ou canetinha preta. DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos 
a atividade confeccionando o recurso com rolinho de papel, fita durex e caneta 
permanente ou canetinha, após a confecção utilizaremos a lanterna do celular 
ou manual(comum) para refletir as vogais na parede. Importante que o adulto 
esteja mediando a execução da atividade, reforçando verbalmente o nome das 
vogais, incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, 
sempre respeitando a individualidade de cada um.  
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Efraim Henrique dos Santos Pereira 
Data Nascimento: 07/06/2014 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

04/08/2020  Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar 
o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

11/08/2020  Vídeo Bichinho do seu nome (pedagoga Deise) enviado na plataforma em 
13/08/2020. Construção do “bichinho do seu nome”, com o objetivo de 
estimularmos o reconhecimento do nome próprio, desenvolver coordenação 
motora fina e Visio motora, imaginação e atenção sustentada e compartilhada. 
Para realizar essa proposta foi necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, 
giz de cera ou lápis para colorir.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

18/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os dias 10 
a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via plataforma para 
auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: Em execução. 
 

19/08/2020 Vídeo: Conhecendo as vogais. Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; Estimular 
coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o registro 
das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o movimento dos 
dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

25/08/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL – Não compareceu. 
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26/08/2020 Video Psicopedagoga Deise “Refletindo as vogais na parede” OBJETIVO: Conhecer 
as vogais; desenvolver coordenação motora ampla; estimular percepção de 
lateralidade; estimular coordenação olho mão. Desenvolver atenção 
compartilhada e sustentada. MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico; fita durex 
larga; Caneta permanente ou canetinha preta. DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos 
a atividade confeccionando o recurso com rolinho de papel, fita durex e caneta 
permanente ou canetinha, após a confecção utilizaremos a lanterna do celular 
ou manual(comum) para refletir as vogais na parede. Importante que o adulto 
esteja mediando a execução da atividade, reforçando verbalmente o nome das 
vogais, incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, 
sempre respeitando a individualidade de cada um.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: Jean Carvalho de Camargo 
Data Nascimento: 05/08/2009 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

04/08/2020  Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar 
o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

11/08/2020  Vídeo TEATRO (educadora de Artes Maristela I.Kolaga) foi enviado na plataforma 
em 13/08/2020. Objetivos: Promover a socialização e a interação. Buscar a 
participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem oral e 
corporal. Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de 
papelão, som e luz. Etapas: escolha do tema, compor os personagens, confeccionar 
o cenário, roupas, som e luz. Ensaios e apresentação online via plataforma. 
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

18/08/2020 Teatro de sombras. Objetivos: Descobrir entre as sombras e luzes o contraste que 
diverte, ensina, melhora a oralidade e criatividade, através da socialização de 
idéias. Materiais: Caixa para Teatro de sombras, lanterna, personagens variados 
em papel, colados em espetinho de madeira. Etapas: escolha do tema, dos 
personagens, estória, divisão de tarefas, apresentação na caixa. Usuário 
demonstrou muito interesse nesta atividade. Desde a escolha dos personagens até 
a apresentação da estória. Muito criativo e participativo nesta atividade.  
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

19/08/2020 Vídeo Noite temática. Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração 

para os participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação 

social. Realizar brincadeira de papéis sociais. Uma diversão certa é criar uma tarde 

ou noite temática com toda a família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, 

noite de máscaras, artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para 
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incrementar a idéia, você pode preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, 

sanduiche, comida típica)  e escolher filmes, músicas ou danças de acordo com o 

tema escolhido.  

RESPOSTA: Atividade realizada. 

25/08/2020 Atividade Criando Tinta Caseira (plataforma). Objetivo: Criar uma pintura com a 
tinta caseira produzida artesanalmente. Materiais: Fogão, Panela, colher de sopa, 
amido/ maisena, sal, açúcar, corante alimentício de cores variadas, água, potinhos 
para separar a tinta. Realizar o preparo da tinta com a supervisão total de um 
adulto, esperar esfriar para depois colocar em potinhos separando as cores. 
Realizou a atividade com muito empenho, criando o carro amarelo e carro 
vermelho “Fantasma”. 
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

26/08/2020 Vídeo Sessão de Cinema em Casa. Objetivos: Inserir a arte do cinema no processo 
de ensino-aprendizagem, e na a vida cotidiana do usuário. Promover a reflexão e a 
leitura da mensagem de um filme, apontando as características expostas e 
envolvendo todos os eixos pertencentes ao tema abordado. Material: TV, 
Notebook,etc.  Assistir um filme todos juntos, em família. De preferência à noite, 
para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou, se for durante o dia vocês 
podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. Pode-se fazer um rodízio 
para que cada pessoa da casa escolha um filme de sua preferência por vez, a cada 
dia, agradando assim a todos. Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do 
término do filme fazer uma roda de conversa. Cada um poderá expor a leitura e a 
mensagem deste filme. E se o final fosse diferente? Quais os sentimentos que 
transmitiu? Etc...  
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Kalel Antunes Ferreira 
Data Nascimento: 27/05/2008 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

04/08/2020  Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar 
o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

11/08/2020  Vídeo Bichinho do seu nome (pedagoga Deise) enviado na plataforma em 
13/08/2020. Construção do “bichinho do seu nome”, com o objetivo de 
estimularmos o reconhecimento do nome próprio, desenvolver coordenação 
motora fina e Visio motora, imaginação e atenção sustentada e compartilhada. 
Para realizar essa proposta foi necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, 
giz de cera ou lápis para colorir.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

18/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os dias 10 
a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via plataforma para 
auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: Em execução. 
 

19/08/2020 Vídeo Noite temática. Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração 
para os participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação 
social. Realizar brincadeira de papéis sociais. Uma diversão certa é criar uma tarde 
ou noite temática com toda a família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, 
noite de máscaras, artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para 
incrementar a idéia, você pode preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, 
sanduiche, comida típica)  e escolher filmes, músicas ou danças de acordo com o 
tema escolhido.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

25/08/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL – Não compareceu. 
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26/08/2020 Vídeo Sessão de Cinema em Casa. Objetivos: Inserir a arte do cinema no processo 
de ensino-aprendizagem, e na a vida cotidiana do usuário. Promover a reflexão e a 
leitura da mensagem de um filme, apontando as características expostas e 
envolvendo todos os eixos pertencentes ao tema abordado. Material: TV, 
Notebook,etc.  Assistir um filme todos juntos, em família. De preferência à noite, 
para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou, se for durante o dia vocês 
podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. Pode-se fazer um rodízio 
para que cada pessoa da casa escolha um filme de sua preferência por vez, a cada 
dia, agradando assim a todos. Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do 
término do filme fazer uma roda de conversa. Cada um poderá expor a leitura e a 
mensagem deste filme. E se o final fosse diferente? Quais os sentimentos que 
transmitiu? Etc...  
RESPOSTA: Pendente. 
 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. 
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Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Adriel Goulart 
Data Nascimento: 10/03/2013 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

06/08/2020  Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar 
o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

13/08/2020  Vídeo Bichinho do seu nome (pedagoga Deise) enviado na plataforma em 
13/08/2020. Construção do “bichinho do seu nome”, com o objetivo de 
estimularmos o reconhecimento do nome próprio, desenvolver coordenação 
motora fina e Visio motora, imaginação e atenção sustentada e compartilhada. 
Para realizar essa proposta foi necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, 
giz de cera ou lápis para colorir.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

19/08/2020 Vídeo: Conhecendo as vogais. Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; Estimular 
coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o registro 
das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o movimento dos 
dedos, conforme comando da música.  
RESPOSTA: Realizada. 
 

20/08/2020 Atividade Psicóloga Rafaela e Educadora Artes Maristela.  Pense antes de Falar. 
Objetivos: Trabalhar atenção e concentração. Material: Quadro de figuras “Pense 
antes de falar” (enviada como anexo). Jogo: apontar para as figuras e o usuário 
terá que nomeá-las, mas, quando aparecer a figura de uma estrela não pode falar 
nada. Lembre que não pode falar “estrela”.  
RESPOSTA: Pendente. 
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26/08/2020 Video Psicopedagoga Deise “Refletindo as vogais na parede” OBJETIVO: Conhecer 
as vogais; desenvolver coordenação motora ampla; estimular percepção de 
lateralidade; estimular coordenação olho mão. Desenvolver atenção 
compartilhada e sustentada. MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico; fita durex 
larga; Caneta permanente ou canetinha preta. DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos 
a atividade confeccionando o recurso com rolinho de papel, fita durex e caneta 
permanente ou canetinha, após a confecção utilizaremos a lanterna do celular 
ou manual(comum) para refletir as vogais na parede. Importante que o adulto 
esteja mediando a execução da atividade, reforçando verbalmente o nome das 
vogais, incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, 
sempre respeitando a individualidade de cada um.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

27/08/2020 Atividade do dia 20/08/2020 reenviada. Segue conduta terapêutica. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Aiken Arthur Ribeiro Novaes 
Data Nascimento: 10/11/2013 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

06/08/2020  Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar 
o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

13/08/2020  Vídeo Bichinho do seu nome (pedagoga Deise) enviado na plataforma em 
13/08/2020. Construção do “bichinho do seu nome”, com o objetivo de 
estimularmos o reconhecimento do nome próprio, desenvolver coordenação 
motora fina e Visio motora, imaginação e atenção sustentada e compartilhada. 
Para realizar essa proposta foi necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, 
giz de cera ou lápis para colorir.  
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

19/08/2020 Vídeo: Conhecendo as vogais. Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; Estimular 
coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o registro 
das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o movimento dos 
dedos, conforme comando da música.  
RESPOSTA: Atividade realizada. 
 

20/08/2020 Atividade elaborada pela equipe. Brincadeira de quente e frio. Objetivos: trabalhar 
atenção compartilhada, tempo de permanência e foco na atividade, percepção 
espacial. Materiais: Um objeto/brinquedo para esconder, 2 pessoas ou mais. Uma 
pessoa conta até 20 e a outra esconde o objeto. A pessoa que escondeu começa a 
dar dicas à medida que a outra se aproxima falando “está quente”, ou “está frio” 
quando se afasta. Ganha quando encontrar o objeto/brinquedo.  
RESPOSTA: Atividade realizada. 
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26/08/2020 Video Psicopedagoga Deise “Refletindo as vogais na parede” OBJETIVO: Conhecer 
as vogais; desenvolver coordenação motora ampla; estimular percepção de 
lateralidade; estimular coordenação olho mão. Desenvolver atenção 
compartilhada e sustentada. MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico; fita durex 
larga; Caneta permanente ou canetinha preta. DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos 
a atividade confeccionando o recurso com rolinho de papel, fita durex e caneta 
permanente ou canetinha, após a confecção utilizaremos a lanterna do celular 
ou manual(comum) para refletir as vogais na parede. Importante que o adulto 
esteja mediando a execução da atividade, reforçando verbalmente o nome das 
vogais, incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, 
sempre respeitando a individualidade de cada um. 
RESPOSTA: Realizada. 
 

27/08/2020 Atividade Psicóloga Rafaela, Educadora Artes Maristela, Educador Musical Iago, 
Educadores Físicos Thiago e Daiany.  Pense antes de Falar. Objetivos: Trabalhar 
atenção e concentração. Material: Quadro de figuras “Pense antes de falar” 
(enviada como anexo). Jogo: apontar para as figuras e o usuário terá que nomeá-
las, mas, quando aparecer a figura de uma estrela não pode falar nada. Lembre-se 
que não pode falar “estrela”.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário:Lauro Marcos Pipper Júnior   
Data Nascimento: 06/11/2009 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

06/08/2020  Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar 
o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

13/08/2020 Vídeo TEATRO (educadora de Artes Maristela I.Kolaga) foi enviado na plataforma 
em 13/08/2020. Objetivos: Promover a socialização e a interação. Buscar a 
participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem oral e 
corporal. Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de 
papelão, som e luz. Etapas: escolha do tema, compor os personagens, confeccionar 
o cenário, roupas, som e luz. Ensaios e apresentação online via plataforma. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

19/08/2020 Vídeo Noite temática. Objetivos: Incentivar um momento de união e descontração 

para os participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação 

social. Realizar brincadeira de papéis sociais. Uma diversão certa é criar uma tarde 

ou noite temática com toda a família. Use a criatividade e faça a festa do pijama, 

noite de máscaras, artistas, noite italiana, noite do cinema, noite árabe, etc... E para 

incrementar a idéia, você pode preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, 

sanduiche, comida típica)  e escolher filmes, músicas ou danças de acordo com o 

tema escolhido.  

RESPOSTA: Pendente. 
 

20/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os dias 10 
a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via plataforma para 
auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: Em execução. 
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26/08/2020 Vídeo Sessão de Cinema em Casa. Objetivos: Inserir a arte do cinema no processo 
de ensino-aprendizagem, e na a vida cotidiana do usuário. Promover a reflexão e a 
leitura da mensagem de um filme, apontando as características expostas e 
envolvendo todos os eixos pertencentes ao tema abordado. Material: TV, 
Notebook,etc.  Assistir um filme todos juntos, em família. De preferência à noite, 
para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou, se for durante o dia vocês 
podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. Pode-se fazer um rodízio 
para que cada pessoa da casa escolha um filme de sua preferência por vez, a cada 
dia, agradando assim a todos. Vestir-se com uma roupa confortável, e depois do 
término do filme fazer uma roda de conversa. Cada um poderá expor a leitura e a 
mensagem deste filme. E se o final fosse diferente? Quais os sentimentos que 
transmitiu? Etc...  
RESPOSTA: Pendente. 
 

27/08/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL – Não compareceu. 
 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário:Miguel Antônio Santos Sanches    
Data Nascimento: 27/10/2012 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

06/08/2020 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar 
o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

13/08/2020 Vídeo Bichinho do seu nome (pedagoga Deise) enviado na plataforma em 
13/08/2020. Construção do “bichinho do seu nome”, com o objetivo de 
estimularmos o reconhecimento do nome próprio, desenvolver coordenação 
motora fina e Visio motora, imaginação e atenção sustentada e compartilhada. 
Para realizar essa proposta foi necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, 
giz de cera ou lápis para colorir.   
RESPOSTA: Pendente. 
 

19/08/2020 Vídeo: Conhecendo as vogais. Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; Estimular 
coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o registro 
das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o movimento dos 
dedos, conforme comando da música.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

20/08/2020 Teatro de sombras. Objetivos: Descobrir entre as sombras e luzes o contraste que 
diverte, ensina, melhora a oralidade e criatividade, através da socialização de 
idéias. Materiais: Caixa para Teatro de sombras, lanterna, personagens variados 
em papel, colados em espetinho de madeira. Etapas: escolha do tema, dos 
personagens, estória, divisão de tarefas, apresentação na caixa. Usuário 
demonstrou muito interesse nesta atividade. Desde a escolha dos personagens até 
a apresentação da estória. Muito criativo e participativo. 
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ATENDIMENTO PRESENCIAL  
 

26/08/2020 Video Psicopedagoga Deise “Refletindo as vogais na parede” OBJETIVO: Conhecer 
as vogais; desenvolver coordenação motora ampla; estimular percepção de 
lateralidade; estimular coordenação olho mão. Desenvolver atenção 
compartilhada e sustentada. MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico; fita durex 
larga; Caneta permanente ou canetinha preta. DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos 
a atividade confeccionando o recurso com rolinho de papel, fita durex e caneta 
permanente ou canetinha, após a confecção utilizaremos a lanterna do celular 
ou manual(comum) para refletir as vogais na parede. Importante que o adulto 
esteja mediando a execução da atividade, reforçando verbalmente o nome das 
vogais, incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, 
sempre respeitando a individualidade de cada um.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

27/08/2020 Atividade corrida maluca do alfabeto, intercalar com ele a pintura das figuras, Ele 
pode começar escolhendo qual figura começar falar o nome é pintar, depois a mãe 
e assim até o final. 
Pegar  dois feijões, ou duas pecinhas que tenha em casa de cores diferentes. 
Pegar um dado, caso não tenha pegar uma pecinha quadrada e pintar os números 
em suas partes fazendo um dado, ou fazer um cubo de papel e pintar as quantidade 
em cada lado formando um dado. 
Explicar as regras do jogo, cada um joga o dado e a quantidade que cair é a 
quantidade de casas que irá andar, falar o nome da figura em que sua peça parou 
e se sabe  com que letra iniciar fazer o som da letra. 
Termina o jogo quando um dos jogadores chegar no final. Pode ser com mais de 
um jogador. 
Materiais: folha em anexo, feijões e pecinhas, 1 dado. 
Objetivos: interação, concentração, atividades que envolvam o cognitivo e a 
aprendizagem, coordenação motora fina, objetos e letras do alfabeto. 
Observação: se não tiver como imprimir olhar o jogo e tentar reproduzir com 
desenhos ou colagens.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário:Arthur José Cavalheiro Bertolo  
Data Nascimento: 11/04/2017 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

07/08/2020 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar 
o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

14/08/2020 Dança da Formiguinha (Vídeo pedagoga Rogiane) enviado em 13/08/2020. 
OBJETIVOS: Identificar as partes do corpo humano; Desenvolver autonomia: 
Desenvolver a coordenação motora ampla. MATERIAL/ESTRATÉGIAS:  Notebook ou 
celular para acessar o link da música. Caixa de ovo, tinta guache preta, pincel, 
canudo flexível e cola quente ou cola resistente. DESENVOLVIMENTO: Iremos 
construir a nossa formiguinha e junto com ela dançar a música "Fui no Mercado". 
RESPOSTA: Pendente. 
 

19/08/2020 Vídeo Projetando a dona aranha (Pedagoga Rogiane). Objetivos: desenvolver 

habilidades artísticas, desenvolver a coordenação motora fina, criatividade, 

imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer diferentes movimentos 

gestuais. Material/estratégia: Um rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, 

canetinha, uma lanterna (pode ser a lanterna do celular) e um ambiente bem 

escuro. Atividade: primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma das 

partes abertas com a fita larga adesiva e após desenhar com a canetinha a dona 

aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, deixar bem escurinho, acessar 

a música da dona aranha que está no link enviado junto, e agora utilizaremos a 

lanterna para projetar a dona aranha na parede e agora é só se divertir com a 

música e a dona aranha. 

RESPOSTA: Pendente. 
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21/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os dias 10 
a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via plataforma para 
auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: Em execução. 
 

26/08/2020 Vídeo e construção do jacaré, Pedagoga Rogiane. Objetivos: Desenvolver 
habilidades artísticas; coordenação motora fina; criatividade; imaginação; 
promover a interação; explorar e reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta guache verde e vermelha, rolo de 
papel higiênico e pincel. Atividade: junto com o vídeo da atividade foi enviado 
um passo a passo de como confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos 
a música: “o jacaré foi passear lá na lagoa”.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

28/08/2020 Atividade bolhas de sabão caseiras. O objetivo da mesma é explorar e aprimorar a 
intensidade e o controle de movimento corporal e da respiração, estimular o 
trabalho coletivo e a curiosidade, além da reflexão sobre como se formam as 
bolinhas de sabão. Materiais: arame, alicate, detergente, água, açúcar, pote 
plástico. Fazer a mistura, enrolar o arame com a ajuda de um adulto e depois 
mergulhá-lo na solução e fazer muitas bolhas.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário:Elieser Chaves Paes Landin Serapião   
Data Nascimento: 23/06/2016 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

07/08/2020 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar 
o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

14/08/2020 Vídeo Bichinho do seu nome (pedagoga Deise) enviado na plataforma em 
13/08/2020. Construção do “bichinho do seu nome”, com o objetivo de 
estimularmos o reconhecimento do nome próprio, desenvolver coordenação 
motora fina e Visio motora, imaginação e atenção sustentada e compartilhada. 
Para realizar essa proposta foi necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, 
giz de cera ou lápis para colorir.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

19/08/2020 Vídeo: Conhecendo as vogais. Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; Estimular 
coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o registro 
das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o movimento dos 
dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: Pendente. 
 

21/08/2020 Objetivos: Usuário veio para o primeiro atendimento acompanhado da mãe, com 
o objetivo de orientações ao uso correto da máscara. Material/Estratégia: Utilizar 
brinquedos e quebra-cabeça. Conversa com a mãe sobre a rotina da criança.  
Resultado: Eliezer utiliza a máscara, porém baixa o tempo todo do nariz. Usuário 
teve boa interação com a terapeuta e com os brinquedos, compartilhando atenção 
e demonstrando compreensão do uso da máscara quando pontuado. Demonstrou-
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se menos agitado que o último atendimento na instituição. Mãe recebeu e aceitou 
orientações. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

26/08/2020 Video Psicopedagoga Deise “Refletindo as vogais na parede” OBJETIVO: Conhecer 
as vogais; desenvolver coordenação motora ampla; estimular percepção de 
lateralidade; estimular coordenação olho mão. Desenvolver atenção 
compartilhada e sustentada. MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico; fita durex 
larga; Caneta permanente ou canetinha preta. DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos 
a atividade confeccionando o recurso com rolinho de papel, fita durex e caneta 
permanente ou canetinha, após a confecção utilizaremos a lanterna do celular 
ou manual(comum) para refletir as vogais na parede. Importante que o adulto 
esteja mediando a execução da atividade, reforçando verbalmente o nome das 
vogais, incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, 
sempre respeitando a individualidade de cada um.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

28/08/2020 Atividade bolhas de sabão caseiras. O objetivo da mesma é explorar e aprimorar a 
intensidade e o controle de movimento corporal e da respiração, estimular o 
trabalho coletivo e a curiosidade, além da reflexão sobre como se formam as 
bolinhas de sabão. Materiais: arame, alicate, detergente, água, açúcar, pote 
plástico. Fazer a mistura, enrolar o arame com a ajuda de um adulto e depois 
mergulhá-lo na solução e fazer muitas bolhas.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário:Jean Fernando de Oliveira Júnior   
Data Nascimento: 27/05/2013 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

07/08/2020 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar 
o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

14/08/2020 Vídeo Bichinho do seu nome (pedagoga Deise) enviado na plataforma em 
13/08/2020. Construção do “bichinho do seu nome”, com o objetivo de 
estimularmos o reconhecimento do nome próprio, desenvolver coordenação 
motora fina e Visio motora, imaginação e atenção sustentada e compartilhada. 
Para realizar essa proposta foi necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, 
giz de cera ou lápis para colorir.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

19/08/2020 Vídeo: Conhecendo as vogais. Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 
promover momento de aprendizado entre família e usuário; estimular 
coordenação motora fina e viso motora; desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o registro 
das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o movimento dos 
dedos, conforme comando da música.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

21/08/2020 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os dias 10 
a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via plataforma para 
auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: Em execução. 
 

26/08/2020 Video Psicopedagoga Deise “Refletindo as vogais na parede” OBJETIVO: Conhecer 
as vogais; desenvolver coordenação motora ampla; estimular percepção de 
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lateralidade; estimular coordenação olho mão. Desenvolver atenção 
compartilhada e sustentada. MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico; fita durex 
larga; Caneta permanente ou canetinha preta. DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos 
a atividade confeccionando o recurso com rolinho de papel, fita durex e caneta 
permanente ou canetinha, após a confecção utilizaremos a lanterna do celular 
ou manual(comum) para refletir as vogais na parede. Importante que o adulto 
esteja mediando a execução da atividade, reforçando verbalmente o nome das 
vogais, incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, 
sempre respeitando a individualidade de cada um.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

28/08/2020 Atividade em conjunto com Educadores Físicos. Circuito psicomotor. Objetivo: 
desenvolver a coordenação motora global. Desenvolvimento de atenção 
compartilhada. Materiais: cones, corda, bolas, argolas, ponte de texturas,etc. 
Caminhar ou correr juntamente dos profissionais avançando os seguintes 
obstáculos.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário: Leonardo Teilor Cardozo Martins   
Data Nascimento: 20/01/2017 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

07/08/2020 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar 
o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

14/08/2020 Dança da Formiguinha (Vídeo pedagoga Rogiane) enviado em 13/08/2020. 
OBJETIVOS: Identificar as partes do corpo humano; Desenvolver autonomia: 
Desenvolver a coordenação motora ampla. MATERIAL/ESTRATÉGIAS:  Notebook ou 
celular para acessar o link da música. Caixa de ovo, tinta guache preta, pincel, 
canudo flexível e cola quente ou cola resistente. DESENVOLVIMENTO: Iremos 
construir a nossa formiguinha e junto com ela dançar a música "Fui no Mercado". 
RESPOSTA: Pendente. 
 

19/08/2020 Vídeo Projetando a dona aranha (Pedagoga Rogiane). Objetivos: desenvolver 
habilidades artísticas, desenvolver a coordenação motora fina, criatividade, 
imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer diferentes movimentos 
gestuais. Material/estratégia: Um rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, 
canetinha, uma lanterna (pode ser a lanterna do celular) e um ambiente bem 
escuro. Atividade: primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma das 
partes abertas com a fita larga adesiva e após desenhar com a canetinha a dona 
aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, deixar bem escurinho, acessar 
a música da dona aranha que está no link enviado junto, e agora utilizaremos a 
lanterna para projetar a dona aranha na parede e agora é só se divertir com a 
música e a dona aranha.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

21/08/2020 Lanche Terapêutico. Neste horário usuário realizou lanche com orientação 
mostrando-se tranquilo e cuidadoso. Demonstrou autonomia no manuseio com a 
colher ao tomar seu iogurte. 
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ATENDIMENTO PRESENCIAL 
 

26/08/2020 Vídeo e construção do jacaré, Pedagoga Rogiane. Objetivos: Desenvolver 
habilidades artísticas; coordenação motora fina; criatividade; imaginação; 
promover a interação; explorar e reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta guache verde e vermelha, rolo de 
papel higiênico e pincel. Atividade: junto com o vídeo da atividade foi enviado 
um passo a passo de como confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos 
a música: “o jacaré foi passear lá na lagoa”.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

28/08/2020 Atividade bolhas de sabão caseiras. O objetivo da mesma é explorar e aprimorar a 
intensidade e o controle de movimento corporal e da respiração, estimular o 
trabalho coletivo e a curiosidade, além da reflexão sobre como se formam as 
bolinhas de sabão. Materiais: arame, alicate, detergente, água, açúcar, pote 
plástico. Fazer a mistura, enrolar o arame com a ajuda de um adulto e depois 
mergulhá-lo na solução e fazer muitas bolhas.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário:Martina Machado Heineberg   
Data Nascimento: 26/09/2013 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga 

 

Data  

07/08/2020 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recibo das atividades 
que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova plataforma 
irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das famílias. Ainda 
nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, onde consta todas 
as atividades enviadas para casa desde o mês de março, quando iniciou a 
quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não responderam 
algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a oportunidade de recuperar 
o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe manteve os atendimentos, 
orientações de forma online, realizando vídeo chamadas quando necessário. 

14/08/2020 Vídeo Bichinho do seu nome (pedagoga Deise) enviado na plataforma em 
13/08/2020. Construção do “bichinho do seu nome”, com o objetivo de 
estimularmos o reconhecimento do nome próprio, desenvolver coordenação 
motora fina e Visio motora, imaginação e atenção sustentada e compartilhada. 
Para realizar essa proposta foi necessário utilizar como recurso, folhas A4, tesoura, 
giz de cera ou lápis para colorir.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

19/08/2020 Vídeo: Conhecendo as vogais. Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; Estimular 
coordenação motora fina e viso motora; Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o registro 
das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o movimento dos 
dedos, conforme comando da música.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

21/08/2020 Mãos na massa com massinha de modelar. Objetivos: estabelecer vinculo no 
primeiro atendimento com a usuária. Demonstrou-se um pouco contrariada no 
início do atendimento, mas no decorrer desta atividade acalmou-se e permaneceu 
sentada interagindo bem. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 
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26/08/2020 Video Psicopedagoga Deise “Refletindo as vogais na parede” OBJETIVO: Conhecer 
as vogais; desenvolver coordenação motora ampla; estimular percepção de 
lateralidade; estimular coordenação olho mão. Desenvolver atenção 
compartilhada e sustentada. MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico; fita durex 
larga; Caneta permanente ou canetinha preta. DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos 
a atividade confeccionando o recurso com rolinho de papel, fita durex e caneta 
permanente ou canetinha, após a confecção utilizaremos a lanterna do celular 
ou manual(comum) para refletir as vogais na parede. Importante que o adulto 
esteja mediando a execução da atividade, reforçando verbalmente o nome das 
vogais, incentivando que a criança olhe e faça o traçado das letras na parede, 
sempre respeitando a individualidade de cada um.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

  28/08/2020 Atividade bolhas de sabão caseiras. O objetivo da mesma é explorar e aprimorar a 
intensidade e o controle de movimento corporal e da respiração, estimular o 
trabalho coletivo e a curiosidade, além da reflexão sobre como se formam as 
bolinhas de sabão. Materiais: arame, alicate, detergente, água, açúcar, pote 
plástico. Fazer a mistura, enrolar o arame com a ajuda de um adulto e depois 
mergulhá-lo na solução e fazer muitas bolhas.  
RESPOSTA: Pendente. 
 

Objetivos Em processo de avaliação e vínculo terapêutico. 
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                                RELATÓRIO DE ATIVIDADES - Convênio Educação de BC 
                              Competência:  01 a 31 de AGOSTO de 2020 
                              Local: AMA Litoral – SC (Associação de Pais e Amigos do Autista) 
                              Educador Físico: Thiago Guedes Pires 
 
 

O presente relatório tem como objetivo acompanhar e registrar os atendimentos/ atividades 

realizados à distância e presencialmente no período de isolamento social em decorrência do 

COVID-19. Ressaltamos que as intervenções devem estar de acordo com os planejamentos, 

levando em consideração as necessidades de cada um de nossos usuários. 
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Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

RELATORIO MENSAL - AGOSTO DE 2020 

Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: Edie Lourenço Carvalho 
Data Nascimento: 20/02/2009 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago Guedes Pires 

 

Data  

03/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o recebimento das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

10/08/20 Envio de atividade, vídeo de teste da plataforma. 
VIDEO :TEATRO 
Educadora de Artes Maristela I.Kolaga 
Objetivos 
Promover a socialização e a interação. 
Buscar a participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem oral 
e corporal. 
Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de papelão, som 
e luz. 
Etapas: Escolha do tema, 
            Compor os personagens,  
            Confeccionar o cenário, roupas, som e luz, 
            Ensaios 
            Apresentação online. 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

17/08/20 Retorno ao atendimento presencial. 
Conversa sobre dificuldades no isolamento, atividades desenvolvidas no período. 
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Objetivo- Aprimorar a coordenação motora e atenção compartilhada. 
Materiais- Corda e bolas. 
Alongamento muscular ativo. 
Mini treino de basquete e futebol. (passes) 
Relaxamento e retorno a calma. 

19/08/20 NOITE TEMÁTICA (Vídeo Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga) 
 Uma diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a família. Use a 
criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, artistas, noite italiana, 
noite do cinema, noite árabe, etc... E para incrementar a idéia, você pode 
preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, sanduiche, comida típica) e escolher 
filmes, músicas ou danças de acordo com o tema escolhido. Objetivos: Incentivar 
um momento de união e descontração para os participantes. Reconhecer a 
linguagem corporal como meio de interação social. Realizar brincadeira de papéis 
sociais. 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

24/08/20 Enviada atividade para casa: vídeo circuito motor 
Objetivo- melhorar o repertorio motor bem como o condicionamento físico. 
Materiais- cadeira, bola e cones. 
Desenvolvimento- circuito com movimentos guiados de aceleração agachamentos 
e abdominais. 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

31/08/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL - Não compareceu. 

Objetivos 
 

Desenvolver aptidões físicas primarias. 
Melhora na concentração e auto estima. 
Desenvolver coordenação a habilidades motoras. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Lorenzo Stein 
Data Nascimento: 05/06/2011 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educador Físico -Thiago Guedes Pires 

 

 

Data   

03/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

10/08/20 Enviada atividade de teste da plataforma. 
No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho do seu 
nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome próprio, 
desenvolver coordenação motora fina e Visual motora, imaginação e atenção 
sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi necessário utilizar 
como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir. 
RESPOSTA: PENDENTE 

17/08/20 Retorno as atividades presenciais. 
Conversa sobre dificuldades com as atividades e o isolamento. 
Objetivo-Utilizar da hora do lanche como momento terapêutico. 
Materiais- Cones e bola. 
Alongamento e atividade com cones. 
Hora do lanche. 
Relaxamento. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL  

19/08/20 Segue o vídeo da atividade de Psicopedagogia.  
Título: Conhecendo as vogais.  
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora; 
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Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: computador, tablet ou celular para acessar o link da música e 
canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o 
registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: PENDENTE 

24/08/20 Enviada atividade para casa: quente frio 
Objetivo- melhora na atenção compartilhada. 
Materiais- objeto de interesse. 
Desenvolvimento- Quantas pessoas na brincadeira: 2 ou mais. Tempo da 
atividade: 15 à 20 minutos. Repetição: 2 vezes na semana. Objetivos: Achar o 
objeto escondido, despertando o interesse e atenção. Aprendizagem com a 
brincadeira: Algumas noções de deslocamento como, direita, esquerda, pra frente, 
pra trás, bem como entender a importância da participação do outro nesse 
processo (socialização). 
RESPOSTA: PENDENTE 

31/08/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL - Não compareceu. 

Objetivos 
 

Em avaliação. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Atividade mensal   

Usuário: Felipe Felix 
Nascimento: 17/07/2014 
Mês: Agosto/2020 

 Educação Física- Thiago Guedes Pires 

 

 

Data  

03/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

10/08/20 Enviada atividade de teste da plataforma. Dança da formiguinha. 
OBJETIVOS: Identificar as partes do corpo humano; Desenvolver autonomia: 
Desenvolver a coordenação motora ampla. 
MATERIAL/ESTRATÉGIAS:  Notebook ou celular para acessar o link da música. Caixa 
de ovo, tinta guache preta, pincel, canudo flexível e cola quente ou cola resistente. 
DESENVOLVIMENTO: Iremos construir a nossa formiguinha e junto com ela dançar 
a música "Fui no Mercado". 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

17/08/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL - Não compareceu  

19/08/20  Segue o vídeo: Projetando a dona aranha. 
OBJETIVOS: desenvolver habilidades artísticas, desenvolver a coordenação 
motora fina, criatividade, imaginação; promover a interação; explorar e 
reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
 MATERIAL/ESTRATÉGIA: Um rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, canetinha, 
uma lanterna (pode ser a lanterna do celular) e um ambiente escuro. 
ATIVIDADE: primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma das 
partes abertas com a fita larga adesiva e após desenhar com a canetinha a dona 
aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, deixar bem escurinho, 
acessar a música da dona aranha que está no link enviado junto, e agora 
utilizaremos a lanterna para projetar a dona aranha na parede e agora é só se 
divertir com a música e a dona aranha. 
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RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

24/08/20 Envio de atividade: Som extraterrestre 
Objetivos Terapêuticos: Aumentar o vocabulário; Aprimorar a narrativa oral 
(desenvolver diálogos narrativos mais complexos); Estimular imaginação e a 
criatividade; Trabalhar emoções, sentimentos e o simbólico; Coordenação 
motora. 
Materiais: Máscara do Extraterreste e Lupa do Explorador. Obs: Caso não tenham 
como imprimir as imagens, podem fazer através de desenhos. Criem a própria 
máscara, lupa, usem a criatividade!   
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

26/08/20 vídeo: O jacaré foi passear lá na lagoa. 
Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora fina; 
criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer diferentes 
movimentos gestuais. 
Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta guache verde e  
vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. 
Atividade: junto com o vídeo da atividade foi enviado um passo a passo de como 
confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos a música: “o jacaré foi 
passear lá na lagoa”. 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

31/08/2020 ATENDIMENTO PRESENCIAL - Não compareceu. 

Objetivos 
 

Coordenação motora. 
Socialização e interação. 
Desenvolvimento psicomotor. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Atividade mensal   

Usuário: Benjamim Tobias Da Costa 
Nascimento: 01/08/2014 
Mês: Agosto/2020 

 Educação Física- Thiago Guedes Pires 

 

 

Data  

03/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

10/08/20 Enviada atividade de teste da plataforma. Dança da formiguinha. 
OBJETIVOS: Identificar as partes do corpo humano; Desenvolver autonomia: 
Desenvolver a coordenação motora ampla. 
MATERIAL/ESTRATÉGIAS:  Notebook ou celular para acessar o link da música. Caixa 
de ovo, tinta guache preta, pincel, canudo flexível e cola quente ou cola resistente. 
DESENVOLVIMENTO: Iremos construir a nossa formiguinha e junto com ela dançar 
a música "Fui no Mercado". 
RESPOSTA: PENDENTE 

17/08/20 Retorno aos atendimentos presenciais. 
Alongamento muscular ativo. 
Atividades com bola. passes) 
Mini circuito de atividades. 
Relaxamento. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

19/08/20 Segue o vídeo: Projetando a dona aranha. 
OBJETIVOS: desenvolver habilidades artísticas, desenvolver a coordenação 
motora fina, criatividade, imaginação; promover a interação; explorar e 
reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
 MATERIAL/ESTRATÉGIA: Um rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, canetinha, 
uma lanterna (pode ser a lanterna do celular) e um ambiente escuro. 
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ATIVIDADE: primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma das 
partes abertas com a fita larga adesiva e após desenhar com a canetinha a dona 
aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, deixar bem escurinho, 
acessar a música da dona aranha que está no link enviado junto, e agora 
utilizaremos a lanterna para projetar a dona aranha na parede e agora é só se 
divertir com a música e a dona aranha. 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

24/08/20 Envio de atividade: Pense antes de falar 
Objetivo – Trabalhar atenção e concentração Atividade – PENSE ANTES DE FALAR 
Material – Quadro de figuras “Pense antes de falar” Como fazer? • Explicar para a 
criança: “Vamos fazer um jogo, eu vou apontando para as figuras e você fala o 
nome de cada uma que eu mostrar, mas quando aparecer a ESTRELA você não 
pode falar NADA e deverá aguardar a próxima”. 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

26/08/20 vídeo: O jacaré foi passear lá na lagoa. 
Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora fina; 
criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer diferentes 
movimentos gestuais. 
Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta guache verde e  
vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. 
Atividade: junto com o vídeo da atividade foi enviado um passo a passo de como 
confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos a música: “o jacaré foi 
passear lá na lagoa”. 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

31/08/2020 Atendimento presencial. 
Objetivo- Melhora no condicionamento físico e coordenação. 
Materiais- Cones, cordas e bolas. 
Alongamento divertido e aquecimento muscular. 
Circuito de exercícios. 
Atividades com bola. 
Relaxamento e volta a calma. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Objetivos 
 

Desenvolvimento motor geral. 
Melhora na coordenação e atenção. 
Socialização e aceitação de regras. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Atividade mensal   

Usuário: Gabriel Luiz Pereira Andrade 
Nascimento: 21/02/2015 
Mês: Agosto/2020 

 Educação Física- Thiago Guedes Pires 

 

 

Data  

03/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

10/08/20 Enviada atividade de teste da plataforma. 
No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho do seu 
nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome próprio, 
desenvolver coordenação motora fina e Visual motora, imaginação e atenção 
sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi necessário utilizar 
como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir. 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

17/08/20 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os dias 10 
a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via plataforma para 
auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: EM EXECUÇÃO 

19/08/20 Segue o vídeo da atividade de Psicopedagogia.  
Título: Conhecendo as vogais.  
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e 
canetinha. 
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Desenvolvimento:Acessar o link da música que segue em anexo;realizar o registro 
das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o movimento dos 
dedos, conforme comando da música.  
RESPOSTA: PENDENTE 

24/08/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL - Não compareceu. 

31/08/2020 Envio de atividade na plataforma. 
Resgate dos objetos. 

Materiais- linhas ou corda, bola ou similar que não ofereça risco; 

Três objetos, brinquedos ou acessórios.  

Objetivo- Melhora na concentração e coordenação motora.  

Execução- Alongamento dos principais grupos musculares, pernas tronco 

e braços. Definir uma área no chão onde se fará um círculo delineado com 

a linha ou corda, onde em seu centro estarão dispostos os objetos. 

Posicionando-se nas laterais do círculo a criança bem como demais 

participantes. Através de passes se fará uma contagem para o resgate dos 

objetos. 

RESPOSTA: PENDENTE 

Objetivos 
 

Socialização e interação. 
Desenvolvimento motor primário. 
Lateralidade e noção espacial. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Atividade mensal   

Usuário: Matheus Sturmer Amandio 
Nascimento: 06/01/2015 
Mês: Agosto/2020 

 Educação Física- Thiago Guedes Pires 

 

 

Data  

03/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

10/08/20 Enviada atividade de teste da plataforma. 
No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho do seu 
nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome próprio, 
desenvolver coordenação motora fina e Visual motora, imaginação e atenção 
sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi necessário utilizar 
como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir. 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

17/08/20 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os dias 10 
a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via plataforma para 
auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: EM EXECUÇÃO 

19/08/20 Segue o vídeo da atividade de Psicopedagogia.  
Título: Conhecendo as vogais.  
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e 
canetinha. 
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Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o 
registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

24/08/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL - Não compareceu. 

31/08/2020 Envio de atividade na plataforma. 
Resgate dos objetos. 

Materiais- linhas ou corda, bola ou similar que não ofereça risco; 

Três objetos, brinquedos ou acessórios.  

Objetivo- Melhora na concentração e coordenação motora.  

Execução- Alongamento dos principais grupos musculares, pernas tronco 

e braços. Definir uma área no chão onde se fará um círculo delineado com 

a linha ou corda, onde em seu centro estarão dispostos os objetos. 

Posicionando-se nas laterais do círculo a criança bem como demais 
participantes. Através de passes se fará uma contagem para o resgate dos 
objetos.  
RESPOSTA: PENDENTE 

Objetivos 
 

Socialização e interação. 
Desenvolvimento motor geral. 
Lateralidade e noção espacial. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Atividade mensal   

Usuário: Pedro Yohan Biscaia 
Nascimento: 24/11/2014 
Mês: Agosto/2020 

 Educação Física- Thiago Guedes Pires 

 

 

Data  

03/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

10/08/20 Enviada atividade de teste da plataforma. Dança da formiguinha. 
OBJETIVOS: Identificar as partes do corpo humano; Desenvolver autonomia: 
Desenvolver a coordenação motora ampla. 
MATERIAL/ESTRATÉGIAS:  Notebook ou celular para acessar o link da música. Caixa 
de ovo, tinta guache preta, pincel, canudo flexível e cola quente ou cola resistente. 
DESENVOLVIMENTO: Iremos construir a nossa formiguinha e junto com ela dançar 
a música "Fui no Mercado". 
RESPOSTA: PENDENTE 

17/08/20 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os dias 10 
a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via plataforma para 
auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: EM EXECUÇÃO 

19/08/20 Segue o vídeo: Projetando a dona aranha. 
OBJETIVOS: desenvolver habilidades artísticas, desenvolver a coordenação 
motora fina, criatividade, imaginação; promover a interação; explorar e 
reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
 MATERIAL/ESTRATÉGIA: Um rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, canetinha, 
uma lanterna (pode ser a lanterna do celular) e um ambiente escuro. 
ATIVIDADE: primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma das 
partes abertas com a fita larga adesiva e após desenhar com a canetinha a dona 
aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, deixar bem escurinho, 
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acessar a música da dona aranha que está no link enviado junto, e agora 
utilizaremos a lanterna para projetar a dona aranha na parede e agora é só se 
divertir com a música e a dona aranha. 
RESPOSTA: PENDENTE 

24/08/20 Primeiro atendimento presencial 
Objetivos- conhecer o paciente  
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

26/08/20 vídeo: O jacaré foi passear lá na lagoa. 
Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora fina; 
criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer diferentes 
movimentos gestuais. 
Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta guache verde e  
vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. 
Atividade: junto com o vídeo da atividade foi enviado um passo a passo de como 
confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos a música: “o jacaré foi 
passear lá na lagoa”. 
RESPOSTA: PENDENTE 

31/08/2020 Envio de atividade Alongamento musical 
Objetivos – Promover a concentração, atenção e interação, estimular e investigar 
a consciência corporal e o controle postural, observar tempo de permanência e 
foco em atividade. Descrição - A proposta da atividade consiste em criar um 
momento de alongamento com música, uma troca entre o mediador e o paciente 
buscando trabalhar os movimentos lentamente, colocando Pedro em diferentes 
posições e buscando se manter por ao menos 30 segundos em cada uma. 

Objetivos 
 

Em avaliação. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Atividade mensal   

Usuário: Victor Hugo Vaz 
Nascimento: 10/08/2010 
Mês: Agosto/2020 

 Educação Física- Thiago Guedes Pires 

 

 

Data  

03/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

10/08/20 Segue atividade para realizarem VIDEO :TEATRO Educadora de Artes Maristela 
I.Kolaga Objetivos: Promover a socialização e a interação. Buscar a participação, o 
estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem oral e corporal. Materiais: 
Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de papelão, som e luz. Etapas: 
Escolha do tema, Compor os personagens, Confeccionar o cenário, roupas, som e luz, 
Ensaios Apresentação online. 
RESPOSTA: PENDENTE 

17/08/20 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os dias 10 
a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via plataforma para 
auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: EM EXECUÇÃO 

19/08/20 NOITE TEMÁTICA (Vídeo Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga) Uma 
diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a família. Use a 
criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, artistas, noite italiana, 
noite do cinema, noite árabe, etc... E para incrementar a idéia, você pode 
preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, sanduiche, comida típica) e escolher 
filmes, músicas ou danças de acordo com o tema escolhido. Objetivos: Incentivar 
um momento de união e descontração para os participantes. Reconhecer a 
linguagem corporal como meio de interação social. Realizar brincadeira de papéis 
sociais. 
RESPOSTA: PENDENTE 
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24/08/20 Atendimento presencial 
Alongamento muscular ativo 
Passes e treino com bola. 
Circuito de atividades. 
Objetivo- condicionamento físico e coordenação motora. 
Materiais- bolas, cones e corda. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

31/08/2020 Envio de atividade. 
Vídeo: Linha dupla 
Descrição- exercícios de controle de movimentos que fortalecem a musculatura 
postural, equilíbrio estático esquerda, direita. 
Objetivo- Ajustes no controle postural e equilíbrio. 
Materiais- Fita adesiva  
RESPOSTA: PENDENTE 

Objetivos 
 

Coordenação motora. 
Socialização e interação. 
Desenvolvimento psicomotor. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Davi Costa Rocha 
Data Nascimento: 23/06/2015 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educador Físico -Thiago Guedes Pires 

 

Data  

03/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

10/08/20 Envio de vídeo de teste da plataforma. 
VIDEO :TEATRO 
Educadora de Artes Maristela I.Kolaga 
Objetivos 
Promover a socialização e a interação. 
Buscar a participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem oral e 
corporal. 
Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de papelão, som e 
luz. 
Etapas: Escolha do tema, 
            Compor os personagens,  
            Confeccionar o cenário, roupas, som e luz, 
            Ensaios 
            Apresentação online. 
RESPOSTA: PENDENTE 

17/08/20 Retorno as atividades presenciais. 
Alongamento ativo. 
Jogo com bola e circuito de atividades. 
Relaxamento muscular e retorno a tranquilidade. 
Objetivo- trabalhar o condicionamento físico e coordenação motora. 
Materiais- bolas, cones, cordas e arcos. 
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ATENDIMENTO PRESENCIAL 

19/08/20 NOITE TEMÁTICA (Vídeo Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga) Uma 
diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a família. Use a 
criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, artistas, noite italiana, 
noite do cinema, noite árabe, etc... E para incrementar a idéia, você pode 
preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, sanduiche, comida típica) e escolher 
filmes, músicas ou danças de acordo com o tema escolhido. Objetivos: Incentivar 
um momento de união e descontração para os participantes. Reconhecer a 
linguagem corporal como meio de interação social. Realizar brincadeira de papéis 
sociais. 
RESPOSTA: PENDENTE 

24/08/20 Envio de atividade para casa. 
Quente- Frio. 
Objetivos: Achar o objeto escondido, despertando o interesse e atenção. 
Aprendizagem com a brincadeira: Algumas noções de deslocamento como, 
direita, esquerda, pra frente, pra trás, bem como entender a importância da 
participação do outro nesse processo (socialização). 
RESPOSTA: PENDENTE 

31/08/2020 Atividade presencial 
Aquecimento. 
Alongamento. 
Jogo com bola passes, basquete e futebol. 
Objetivo- melhora no condicionamento físico e coordenação motora geral. 
Materiais- bolas, cones, arcos e cordas. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Objetivos 
 

Socialização e interação. 
Desenvolvimento motor geral. 
Atenção e noção espacial. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Alana Godoy 
Data: 08/11/2006 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educador Físico -Thiago Guedes Pires 

 

Data  

03/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

10/08/20 Envio de atividade de teste da plataforma. 
VIDEO :TEATRO 
Educadora de Artes Maristela I.Kolaga 
Objetivos 
Promover a socialização e a interação. 
Buscar a participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem oral 
e corporal. 
Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de papelão, som 
e luz. 
Etapas: Escolha do tema, 
            Compor os personagens,  
            Confeccionar o cenário, roupas, som e luz, 
            Ensaios 
            Apresentação online. 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

17/08/20 Primeiro atendimento na instituição. 
Demonstrou um grande potencial físico e motor. 
Alongamento e aquecimento muscular. 
Utilização de jogos com bola, iniciação e fundamentos. 
Treino de passes e domínio da bola. 
  Alongamento, relaxamento e volta a calma. 
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ATENDIMENTO PRESENCIAL 

19/08/20 NOITE TEMÁTICA (Vídeo Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga) Uma 
diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a família. Use a 
criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, artistas, noite italiana, 
noite do cinema, noite árabe, etc... E para incrementar a idéia, você pode 
preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, sanduiche, comida típica) e escolher 
filmes, músicas ou danças de acordo com o tema escolhido. Objetivos: Incentivar 
um momento de união e descontração para os participantes. Reconhecer a 
linguagem corporal como meio de interação social. Realizar brincadeira de papéis 
sociais.  
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

24/08/20 Envio de atividade: Conhecendo melhor 
Questionário de perguntas para um melhor conhecimento geral do usuário. 
Buscando conhecer suas peculiaridades e demandas especificas. 
RESPOSTA: PENDENTE 

31/08/2020 Atendimento presencial em sala. 
Conversa a respeito do caso de convulsão. 
Jogo da memória e jinga. 
Alongamento e relaxamento. 
Objetivo- Relaxamento concentração e controle da ansiedade. 
Materiais- jogos de tabuleiro. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

Objetivos 
 

Em avaliação. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Paulo Alfredo Watanuki Vasconcellos  
Data Nascimento: 24/01/2009 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educador Físico -Thiago Guedes Pires 

 

Data  

03/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

10/08/20 Envio de atividade de teste da plataforma. 
VIDEO :TEATRO 
Educadora de Artes Maristela I.Kolaga 
Objetivos 
Promover a socialização e a interação. 
Buscar a participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem oral 
e corporal. 
Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de papelão, som 
e luz. 
Etapas: Escolha do tema, 
            Compor os personagens,  
            Confeccionar o cenário, roupas, som e luz, 
            Ensaios 
            Apresentação online. 
RESPOSTA: PENDENTE 

17/08/20 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os dias 10 
a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via plataforma para 
auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: EM EXECUÇÃO 

19/08/20 NOITE TEMÁTICA (Vídeo Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga) Uma 
diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a família. Use a 
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criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, artistas, noite italiana, noite 
do cinema, noite árabe, etc... E para incrementar a idéia, você pode preparar pratos 
temáticos (pipoca, pizza, sanduiche, comida típica) e escolher filmes, músicas ou 
danças de acordo com o tema escolhido. Objetivos: Incentivar um momento de união 
e descontração para os participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio 
de interação social. Realizar brincadeira de papéis sociais. 

RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

24/08/20 Atendimento Presencial: circuito e jogo com bola 
Alongamento ativo. 
Circuito de equilíbrio. 
Jogo de passes com bola. 
Objetivo- melhora no condicionamento físico geral 
Materiais- bolas, cones, arcos e cordas. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

31/08/2020 Envio de atividade: Circuito ativo 
Objetivo- melhorar o condicionamento e fortalecer a musculatura do quadril. 
Materiais- cadeira, bola e tapete ou similar. 
Excussão- Estabilizar os músculos do quadril, estabilidade e força. 
Circuito com exercícios. 
RESPOSTA: PENDENTE 

Objetivos 
 

Interação e socialização. 
Desenvolvimento motor geral. 
Lateralidade e noção espacial. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Andriel Henrique Cremonti Nantes Rodrigues 
Data Nascimento: 08/05/2017 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago Guedes Pires 

 

Data  

04/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

11/08/20 Enviada atividade de teste da plataforma. 
No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho do seu 
nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome próprio, 
desenvolver coordenação motora fina e Visual motora, imaginação e atenção 
sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi necessário utilizar 
como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir. 
RESPOSTA: PENDENTE 

18/08/20 Retorno as atividades presenciais. 
Recreação com diversas bolas e blocos de montar. 
Demostrou pouca interação com os terapeutas. 
Relaxamento e volta a calma. 
Objetivo- melhorar a coordenação e atenção. 
Materiais- bolas e jogos de mesa. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

19/08/20 Segue o vídeo da atividade de Psicopedagogia.  
Título: Conhecendo as vogais.  
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção compartilhada.  
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Materiais: computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e 
canetinha. 
Desenvolvimento :Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o 
registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: PENDENTE 

25/08/20 Envio de atividade: Projeto 10min 
Determinar um mínimo de 10minutos diários para recreação e brincadeiras entre 
os membros da família. 
Objetivo- criar um habito familiar que inclua momentos de diversão e cultura. 
Materiais- Diversos.  
RESPOSTA: PENDENTE 

26/08/20 vídeo: O jacaré foi passear lá na lagoa. 
Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora fina; 
criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer diferentes 
movimentos gestuais. 
Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta guache verde e  
vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. 
Atividade: junto com o vídeo da atividade foi enviado um passo a passo de como 
confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos a música: “o jacaré foi 
passear lá na lagoa”. 
RESPOSTA: PENDENTE 

  

  

  

  

Objetivo 
 

Em avaliação. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Sofia Taborda Do Amaral 
Data Nascimento:  22/10/2009 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educador Físico -Thiago Guedes Pires 

 

Data  

04/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

11/08/20 Enviada atividade de teste da plataforma. 
No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho do seu 
nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome próprio, 
desenvolver coordenação motora fina e Visual motora, imaginação e atenção 
sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi necessário utilizar 
como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir. 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

18/08/20 Envio de atividade: Percepção Rítmica dos movimentos. 
Realização de movimentos rítmicos musicalizados. 
Objetivando a movimentação de acordo com o estimulo sonoro.  
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

19/08/20 Segue o vídeo da atividade de Psicopedagogia.  
Título: Conhecendo as vogais.  
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e 
canetinha. 
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Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo;realizar o 
registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

25/08/20 Envio atividade: Imitação motora 
Objetivo- Percepção rítmica dos movimentos através da música e da dança. 
Materiais- Músicas na internet. 
Proporcionar momentos divertidos de muita dança e alegria.  
RESPOSTA: PENDENTE 

  

Objetivo Desenvolvimento motor geral. 
Interação pessoal. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Bernardo Ray Portnoi 
Data Nascimento:  06/05/2007 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educador Físico -Thiago Guedes Pires 

 

Data  

04/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

11/08/20 No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho do seu 
nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome próprio, 
desenvolver coordenação motora fina e Visual motora, imaginação e atenção 
sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi necessário utilizar 
como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir. 
RESPOSTA: PENDENTE 

18/08/20 Retorno as atividades presenciais. 
Alongamento muscular ativo com uso de bola. 
Jogos de mesa e tabuleiro em função do tempo ruim. 
Alongamento e relaxamento. 
Objetivo- melhorar a atenção e diminuir a ansiedade. 
Materiais- jogos de mesa e bolas de tênis. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

19/08/20 Segue o vídeo da atividade de Psicopedagogia.  
Título: Conhecendo as vogais.  
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e 
canetinha. 
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Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o 
registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: PENDENTE 

25/08/20 Envio de atividade: Circuito ativo 
Objetivo- melhorar o condicionamento e fortalecer a musculatura do quadril. 
Materiais- cadeira, bola e tapete ou similar. 
Excussão- Estabilizar os músculos do quadril, estabilidade e força. 
Circuito com exercícios.  
RESPOSTA: PENDENTE 

  

Objetivo Interação e socialização. 
Desenvolvimento motor geral. 
Lateralidade e noção espacial. 
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AMA LITORAL SC 
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Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Amora Cecília Veit Da Silva 
Data Nascimento:  02/12/2016 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago Guedes Pires 

 

Data  

04/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

11/08/20 Enviada atividade de teste da plataforma. Dança da formiguinha. 
OBJETIVOS: Identificar as partes do corpo humano; Desenvolver autonomia: 
Desenvolver a coordenação motora ampla. 
MATERIAL/ESTRATÉGIAS:  Notebook ou celular para acessar o link da música. Caixa 
de ovo, tinta guache preta, pincel, canudo flexível e cola quente ou cola resistente. 
DESENVOLVIMENTO: Iremos construir a nossa formiguinha e junto com ela dançar 
a música "Fui no Mercado". 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

18/08/20 Envio de atividades: Resgate dos objetos. 
Objetivo: Promover uma melhora na concentração e nas habilidades motoras. 
Materiais: linha ou corda, bola ou similar e três objetos (brinquedos). 
Desenvolvimento:  Selecionado os três objetos no centro do círculo, para cada um 
é determinado um número de passes para o seu resgate, entre no mínimo dois 
participantes na atividade, que estando posicionados nas laterais do círculo, farão 
os passes.  
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

19/08/20 Segue o vídeo: Projetando a dona aranha. 
OBJETIVOS: desenvolver habilidades artísticas, desenvolver a coordenação 
motora fina, criatividade, imaginação; promover a interação; explorar e 
reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
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 MATERIAL/ESTRATÉGIA: Um rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, canetinha, 
uma lanterna (pode ser a lanterna do celular) e um ambiente escuro. 
ATIVIDADE: primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma das 
partes abertas com a fita larga adesiva e após desenhar com a canetinha a dona 
aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, deixar bem escurinho, 
acessar a música da dona aranha que está no link enviado junto, e agora 
utilizaremos a lanterna para projetar a dona aranha na parede e agora é só se 
divertir com a música e a dona aranha. 
RESPOSTA: PENDENTE 

25/08/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL - Não compareceu 

26/08/20 vídeo: O jacaré foi passear lá na lagoa. 
Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora fina; 
criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer diferentes 
movimentos gestuais. 
Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta guache verde e  
vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. 
Atividade: junto com o vídeo da atividade foi enviado um passo a passo de como 
confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos a música: “o jacaré foi 
passear lá na lagoa”.  
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

  

Objetivo Em avaliação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

387 / 453



 

 

 

 

_______________________________________ 

Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Emanuel Gonçalves Buzzo 
Data Nascimento:  03/02/2012 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago Guedes Pires 

 

Data  

04/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

11/08/20 Envio de atividade de teste da plataforma. 
VIDEO :TEATRO 
Educadora de Artes Maristela I.Kolaga 
Objetivos 
Promover a socialização e a interação. 
Buscar a participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem oral e 
corporal. 
Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de papelão, som e 
luz. 
Etapas: Escolha do tema, 
            Compor os personagens,  
            Confeccionar o cenário, roupas, som e luz, 
            Ensaios 
            Apresentação online. 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

18/08/20 Retorno as atividades presenciais. 
Alongamento muscular ativo. 
Jogos de tabuleiro devido ao tempo ruim. 
Alongamento e relaxamento, volta a calma. 
Objetivo- controle do estresse, ansiedade e atenção. 
Materiais- bola e jogos de mesa. 
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ATENDIMENTO PRESENCIAL 

19/08/20 NOITE TEMÁTICA (Vídeo Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga) Uma 
diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a família. Use a 
criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, artistas, noite italiana, noite 
do cinema, noite árabe, etc... E para incrementar a idéia, você pode preparar pratos 
temáticos (pipoca, pizza, sanduiche, comida típica) e escolher filmes, músicas ou 
danças de acordo com o tema escolhido. Objetivos: Incentivar um momento de união 
e descontração para os participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio 
de interação social. Realizar brincadeira de papéis sociais. 

RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

25/08/20 Envio de atividade: Circuito ativo 
Objetivo- melhorar o condicionamento e fortalecer a musculatura do quadril. 
Materiais- cadeira, bola e tapete ou similar. 
Excussão- Estabilizar os músculos do quadril, estabilidade e força. 
Circuito com exercícios.  
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

26/08/20 Vídeo-Sessão de cinema 
Objetivos: Inserir a arte do cinema no processo de ensino-aprendizagem, e na vida 
cotidiana do educando. Promover a reflexão e a leitura da mensagem de um filme, 
apontando as características expostas e envolvendo todos os eixos pertencentes ao 
tema abordado. Assistir um filme todos juntos, em família. De preferência à noite, 
para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou, se for durante o dia vocês 
podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. Pode-se fazer um rodízio para 
que cada pessoa da casa escolha um filme de sua preferência por vez, a cada dia, 
agradando assim a todos. 

RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

  

Objetivo Interação e socialização. 
Desenvolvimento motor geral. 
Lateralidade e noção espacial. 

 em avaliação. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Henrique Brillinger 
Data Nascimento: 22/09/2016 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

Data  

04/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

11/08/20 Enviada atividade: vídeo da Dança da Formiguinha. 
OBJETIVOS: Identificar as partes do corpo humano; Desenvolver autonomia: 
Desenvolver a coordenação motora ampla. 
MATERIAL/ESTRATÉGIAS:  Notebook ou celular para acessar o link da música. Caixa 
de ovo, tinta guache preta, pincel, canudo flexível e cola quente ou cola resistente. 
DESENVOLVIMENTO: Iremos construir a nossa formiguinha e junto com ela dançar 
a música "Fui no Mercado". 
RESPOSTA: PENDENTE 

18/08/20 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os dias 10 
a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via plataforma para 
auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: EM EXECUÇÃO 

19/08/20 Segue o vídeo: Projetando a dona aranha. 
OBJETIVOS: desenvolver habilidades artísticas, desenvolver a coordenação 
motora fina, criatividade, imaginação; promover a interação; explorar e 
reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
 MATERIAL/ESTRATÉGIA: Um rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, canetinha, 
uma lanterna (pode ser a lanterna do celular) e um ambiente escuro. 
ATIVIDADE: primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma das 
partes abertas com a fita larga adesiva e após desenhar com a canetinha a dona 
aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, deixar bem escurinho, 
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acessar a música da dona aranha que está no link enviado junto, e agora 
utilizaremos a lanterna para projetar a dona aranha na parede e agora é só se 
divertir com a música e a dona aranha. 
RESPOSTA: PENDENTE 

25/08/20 Atendimento Presencial 
Alongamento ativo. 
Recreação com bolas. 
Objetivo- melhorar a concentração e coordenação. 
Material- bolas, cones e cordas. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

26/08/20 vídeo: O jacaré foi passear lá na lagoa. 
Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora fina; 
criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer diferentes 
movimentos gestuais. 
Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta guache verde e  
vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. 
Atividade: junto com o vídeo da atividade foi enviado um passo a passo de como 
confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos a música: “o jacaré foi 
passear lá na lagoa”.  
RESPOSTA: PENDENTE 

  

Objetivo Interação e socialização. 
Desenvolvimento motor geral. 
Lateralidade e noção espacial. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Noah Sosa Matos 
Data Nascimento:  28/07/2015 
Mês: Julho/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago Guedes Pires 

 

Data  

04/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

11/08/20 Enviada atividade: vídeo da Dança da Formiguinha. 
OBJETIVOS: Identificar as partes do corpo humano; Desenvolver autonomia: 
Desenvolver a coordenação motora ampla. 
MATERIAL/ESTRATÉGIAS:  Notebook ou celular para acessar o link da música. Caixa 
de ovo, tinta guache preta, pincel, canudo flexível e cola quente ou cola resistente. 
DESENVOLVIMENTO: Iremos construir a nossa formiguinha e junto com ela dançar 
a música "Fui no Mercado". 
RESPOSTA: PENDENTE 

18/08/20 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os dias 10 
a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via plataforma para 
auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: EM EXECUÇÃO 

19/08/20 Segue o vídeo: Projetando a dona aranha. 
OBJETIVOS: desenvolver habilidades artísticas, desenvolver a coordenação 
motora fina, criatividade, imaginação; promover a interação; explorar e 
reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
 MATERIAL/ESTRATÉGIA: Um rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, canetinha, 
uma lanterna (pode ser a lanterna do celular) e um ambiente escuro. 
ATIVIDADE: primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma das 
partes abertas com a fita larga adesiva e após desenhar com a canetinha a dona 
aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, deixar bem escurinho, 
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acessar a música da dona aranha que está no link enviado junto, e agora 
utilizaremos a lanterna para projetar a dona aranha na parede e agora é só se 
divertir com a música e a dona aranha. 
RESPOSTA: PENDENTE 

  

26/08/20 vídeo: O jacaré foi passear lá na lagoa. 
Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora fina; 
criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer diferentes 
movimentos gestuais. 
Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta guache verde e  
vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. 
Atividade: junto com o vídeo da atividade foi enviado um passo a passo de como 
confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos a música: “o jacaré foi 
passear lá na lagoa”. 
RESPOSTA: PENDENTE 

  

Objetivo Interação e socialização. 
Desenvolvimento motor geral. 
Lateralidade e noção espacial. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Antônio Miguel Leal França De Paula 
Data Nascimento:  28/06/2017 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago Guedes Pires 

 

Data  

04/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

11/08/20 Enviada atividade de teste da plataforma. Dança da formiguinha. 
OBJETIVOS: Identificar as partes do corpo humano; Desenvolver autonomia: 
Desenvolver a coordenação motora ampla. 
MATERIAL/ESTRATÉGIAS:  Notebook ou celular para acessar o link da música. Caixa 
de ovo, tinta guache preta, pincel, canudo flexível e cola quente ou cola resistente. 
DESENVOLVIMENTO: Iremos construir a nossa formiguinha e junto com ela dançar 
a música "Fui no Mercado". 
RESPOSTA: PENDENTE 

18/08/20 Envio de atividade via plataforma: Resgate dos objetos. (atendimento remoto) 
Materiais- linhas ou corda, bola ou similar que não ofereça risco; 

Três objetos, brinquedos ou acessórios que o usuário identifique como sendo 

seus. (Pode ser aqueles de maior interesse. Ex: celular, controle de vídeo game). 

Objetivo- Melhora na concentração e coordenação motora.  

Execução- Alongamento dos principais grupos musculares. 

Definir uma área no chão onde se fará um círculo delineado com a linha ou corda, 

onde em seu centro estarão dispostos os objetos. (Entre 2 a 5metros). 

Posicionando-se nas laterais do círculo a criança bem como demais participantes. 

Através de passes se fará uma contagem para o resgate dos objetos. 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

19/08/20 Segue o vídeo: Projetando a dona aranha. 
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OBJETIVOS: desenvolver habilidades artísticas, desenvolver a coordenação 
motora fina, criatividade, imaginação; promover a interação; explorar e 
reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
 MATERIAL/ESTRATÉGIA: Um rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, canetinha, 
uma lanterna (pode ser a lanterna do celular) e um ambiente escuro. 
ATIVIDADE: primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma das 
partes abertas com a fita larga adesiva e após desenhar com a canetinha a dona 
aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, deixar bem escurinho, 
acessar a música da dona aranha que está no link enviado junto, e agora 
utilizaremos a lanterna para projetar a dona aranha na parede e agora é só se 
divertir com a música e a dona aranha. 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

25/08/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL - Não compareceu 

26/08/20 vídeo: O jacaré foi passear lá na lagoa. 
Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora fina; 
criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer diferentes 
movimentos gestuais. 
Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta guache verde e  
vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. 
Atividade: junto com o vídeo da atividade foi enviado um passo a passo de como 
confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos a música: “o jacaré foi 
passear lá na lagoa”.  
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

  

Objetivo Interação e socialização. 
Desenvolvimento motor geral. 
Lateralidade e noção espacial. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

395 / 453



 

 

 

 

_______________________________________ 

Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Lucas Eduardo Vargas Dornelles 
Data Nascimento:  04/05/2015 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago Guedes Pires 

 

Data  

04/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

11/08/20 VIDEO :TEATRO 
Educadora de Artes Maristela I.Kolaga 
Objetivos 
Promover a socialização e a interação. 
Buscar a participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem oral 
e corporal. 
Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de papelão, som 
e luz. 
Etapas: Escolha do tema, 
            Compor os personagens,  
            Confeccionar o cenário, roupas, som e luz, 
            Ensaios 
            Apresentação online.  
Envio de atividade de teste da plataforma. 
RESPOSTA: PENDENTE 

18/08/20 Retorno as atividades presenciais. 
Alongamento muscular ativo. (com uso de bola) 
Jogos de tabuleiro em virtude do tempo ruim. 
Alongamento e relaxamento final. 
Objetivo- controle da ansiedade e coordenação motora. 
Material- bola e jogos de mesa. 
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ATENDIMENTO PRESENCIAL 

19/08/20 NOITE TEMÁTICA (Vídeo Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga) Uma 
diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a família. Use a 
criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, artistas, noite italiana, 
noite do cinema, noite árabe, etc... E para incrementar a idéia, você pode 
preparar pratos temáticos (pipoca, pizza, sanduiche, comida típica) e escolher 
filmes, músicas ou danças de acordo com o tema escolhido. Objetivos: Incentivar 
um momento de união e descontração para os participantes. Reconhecer a 
linguagem corporal como meio de interação social. Realizar brincadeira de papéis 
sociais.  

RESPOSTA: PENDENTE 

25/08/20 Envio de atividade: Circuito ativo 
Objetivo- melhorar o condicionamento e fortalecer a musculatura do quadril. 
Materiais- cadeira, bola e tapete ou similar. 
Excussão- Estabilizar os músculos do quadril, estabilidade e força. 
Circuito com exercícios.  
RESPOSTA: PENDENTE 

  

Objetivo Interação e socialização. 
Desenvolvimento motor geral. 
Lateralidade e noção espacial. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Daniel De Sena Nunes 
Data Nascimento:  12/07/2015 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

Data  

04/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

11/08/20 Enviada atividade de teste da plataforma. 
No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho do seu 
nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome próprio, 
desenvolver coordenação motora fina e Visual motora, imaginação e atenção 
sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi necessário utilizar 
como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir. 
RESPOSTA: PENDENTE 

18/08/20 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os dias 10 
a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via plataforma para 
auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: EM EXECUÇÃO 

19/08/20 Segue o vídeo da atividade de Psicopedagogia.  
Título: Conhecendo as vogais.  
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e 
canetinha. 
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Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o 
registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

25/08/20 Atendimento Presencial 
 alongamento, circuito e jogo com bola 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

26/08/20 Vídeo- refletindo as vogais 
ATIVIDADE: Refletindo as vogais na parede. OBJETIVO: Conhecer as vogais; 
Desenvolver coordenação motora ampla; Estimular percepção de lateralidade; 
Estimular coordenação olho mão. Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico; fita durex larga; Caneta permanente ou 
canetinha preta. DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade confeccionando o 
recurso com rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha, após a 
confecção utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para refletir as 
vogais na parede. Importante que o adulto esteja mediando a execução da atividade, 
reforçando verbalmente o nome das vogais, incentivando que a criança olhe e faça o 
traçado das letras na parede, sempre respeitando a individualidade de cada 
aprendente .  

RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

  

Objetivo Interação e socialização. 
Desenvolvimento motor geral. 
Lateralidade e noção espacial. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Brayan Henrique Dos Santos 
Data Nascimento:  03/02/2017 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

04/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

11/08/20 Enviada atividade de teste da plataforma. 
No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho do seu 
nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome próprio, 
desenvolver coordenação motora fina e Visual motora, imaginação e atenção 
sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi necessário utilizar 
como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir. 
RESPOSTA: PENDENTE 

18/08/20 Retorno as atividades presenciais. 
Atendimento de 30 minutos oferecido ao Brayan e família no intuito de orientar 
sobre o uso da máscara. 
Proposta: Realizar tentativas e orientações sobre o uso correto da máscara. 
Processo de Estabelecimento de vínculo e adaptação com a criança; 
Resultado: Brayan compareceu ao atendimento na presença do pai Paulo. O pai foi 
orientado sobre formas de introduzir a máscara nos momentos de brincadeira, e 
de como familiarizar a criança com a máscara. Brayan Interagiu com brinquedos de 
encaixe e caixas, não houve choros, aceitou a permanência em sala 
tranquilamente. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

19/08/20 Segue o vídeo da atividade de Psicopedagogia.  
Título: Conhecendo as vogais.  
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 
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Estimular coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e 
canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo;realizar o registro 
das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o movimento dos 
dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

25/08/20 Envio- conhecendo as emoções 
RESPOSTA: PENDENTE 

26/08/20 ATIVIDADE: Refletindo as vogais na parede. OBJETIVO:Conhecer as vogais; 
Desenvolver coordenação motora ampla; Estimular percepção de lateralidade; 
Estimular coordenação olho mão. Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico;fita durex larga;Caneta permanente ou canetinha 
preta. DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade confeccionando o recurso com 
rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha,após a confecção 
utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para refletir as vogais na 
parede. Importante que o adulto esteja mediando a execução da atividade, 
reforçando verbalmente o nome das vogais, incentivando que a criança olhe e faça o 
traçado das letras na parede, sempre respeitando a individualidade de cada 
aprendente.  

RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

  

  

Objetivo Interação e socialização. 
Desenvolvimento motor geral. 
Lateralidade e noção espacial. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário: Efraim Henrique Dos Santos Pereira 
Data Nascimento:  07/06/2014 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

Data  

04/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

11/08/20 Enviada atividade de teste da plataforma. 
No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho do seu 
nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome próprio, 
desenvolver coordenação motora fina e Visual motora, imaginação e atenção 
sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi necessário utilizar 
como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir. 
RESPOSTA: PENDENTE 

18/08/20 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os dias 10 
a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via plataforma para 
auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: EM EXECUÇÃO 

19/08/20 Segue o vídeo da atividade de Psicopedagogia.  
Título: Conhecendo as vogais.  
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e 
canetinha. 
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Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o 
registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: PENDENTE 

25/08/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL - Não compareceu 

Objetivo Interação e socialização. 
Desenvolvimento motor geral. 
Lateralidade e noção espacial. 

 

 

AMA LITORAL SC 

Associação de Pais e Amigos do Autista 

 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Paulo Henrique Klock  Arruda 
Data Nascimento:  30/07/2013 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

 

Data  

04/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

11/08/20 Enviada atividade de teste da plataforma. 
No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho do seu 
nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome próprio, 
desenvolver coordenação motora fina e Visual motora, imaginação e atenção 
sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi necessário utilizar 
como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir. 
RESPOSTA: PENDENTE 

403 / 453



 

 

 

 

_______________________________________ 

Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

18/08/20 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os dias 10 
a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via plataforma para 
auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: EM EXECUÇÃO 

19/08/20 Segue o vídeo da atividade de Psicopedagogia.  
Título: Conhecendo as vogais.  
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e 
canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o 
registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: PENDENTE 

25/08/20 Atendimento presencial  
Alongamento ativo. 
circuito equilibrio. 
Passes com bola. 
Objetivo- condicionamento físico e coordenação. 
Materiais- cones, cordas e bolas. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

  

Objetivo Interação e socialização. 
Desenvolvimento motor geral. 
Lateralidade e noção espacial. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Paciente: Davi Beuting Severo 
Data Nascimento: 03/08/2011 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

Data  

06/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

13/08/20 Envio de vídeo teste da plataforma. 
VIDEO :TEATRO 
Educadora de Artes Maristela I.Kolaga 
Objetivos 
Promover a socialização e a interação. 
Buscar a participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem oral 
e corporal. 
Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de papelão, som 
e luz. 
Etapas: Escolha do tema, 
            Compor os personagens,  
            Confeccionar o cenário, roupas, som e luz, 
            Ensaios 
            Apresentação online. 
RESPOSTA: PENDENTE 

19/08/20 NOITE TEMÁTICA (Vídeo Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga) Uma 
diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a família. Use a 
criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, artistas, noite italiana, 
noite do cinema, noite árabe, etc... E para incrementar a idéia, você pode preparar 
pratos temáticos (pipoca, pizza, sanduiche, comida típica) e escolher filmes, 
músicas ou danças de acordo com o tema escolhido. Objetivos: Incentivar um 
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momento de união e descontração para os participantes. Reconhecer a linguagem 
corporal como meio de interação social. Realizar brincadeira de papéis sociais. 
RESPOSTA: PENDENTE 

20/08/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL - Não compareceu.  

  

Objetivo Interação e socialização. 
Desenvolvimento motor geral. 
Lateralidade e noção espacial. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Joaquim De Almeida Nunes 
Data Nascimento: 31/12/2014 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

 

Data  

06/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

13/08/20 Enviada atividade de teste da plataforma. Dança da formiguinha. 
OBJETIVOS: Identificar as partes do corpo humano; Desenvolver autonomia: 
Desenvolver a coordenação motora ampla. 
MATERIAL/ESTRATÉGIAS:  Notebook ou celular para acessar o link da música. Caixa 
de ovo, tinta guache preta, pincel, canudo flexível e cola quente ou cola resistente. 
DESENVOLVIMENTO: Iremos construir a nossa formiguinha e junto com ela dançar 
a música "Fui no Mercado".  
RESPOSTA: PENDENTE 

19/08/20 Segue o vídeo: Projetando a dona aranha. 
OBJETIVOS: desenvolver habilidades artísticas, desenvolver a coordenação 
motora fina, criatividade, imaginação; promover a interação; explorar e 
reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
 MATERIAL/ESTRATÉGIA: Um rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, canetinha, 
uma lanterna (pode ser a lanterna do celular) e um ambiente escuro. 
ATIVIDADE: primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma das 
partes abertas com a fita larga adesiva e após desenhar com a canetinha a dona 
aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, deixar bem escurinho, 
acessar a música da dona aranha que está no link enviado junto, e agora 
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utilizaremos a lanterna para projetar a dona aranha na parede e agora é só se 
divertir com a música e a dona aranha.  
RESPOSTA: PENDENTE 

20/08/20 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os dias 10 
a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via plataforma para 
auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: EM EXECUÇÃO 

26/08/20 vídeo: O jacaré foi passear lá na lagoa. 
Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora fina; 
criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer diferentes 
movimentos gestuais. 
Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta guache verde e  
vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. 
Atividade: junto com o vídeo da atividade foi enviado um passo a passo de como 
confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos a música: “o jacaré foi 
passear lá na lagoa”.  
RESPOSTA: PENDENTE 

27/08/20 Atendimento presencial 
Alongamento ativo. 
Circuito de equilíbrio e exercícios. 
Troca de passes com bola. 
Objetivo- condicionamento físico e coordenação motora. 
Materiais- bolas, cones, cordas e aros. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

  

Objetivo Em avaliação. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Liv Agatha Carvalho 
Data Nascimento:  19/06/2017 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

Data  

06/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

13/08/20 Enviada atividade de teste da plataforma. Dança da formiguinha. 
OBJETIVOS: Identificar as partes do corpo humano; Desenvolver autonomia: 
Desenvolver a coordenação motora ampla. 
MATERIAL/ESTRATÉGIAS:  Notebook ou celular para acessar o link da música. Caixa 
de ovo, tinta guache preta, pincel, canudo flexível e cola quente ou cola resistente. 
DESENVOLVIMENTO: Iremos construir a nossa formiguinha e junto com ela dançar 
a música "Fui no Mercado".  
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

19/08/20 Segue o vídeo: Projetando a dona aranha. 
OBJETIVOS: desenvolver habilidades artísticas, desenvolver a coordenação 
motora fina, criatividade, imaginação; promover a interação; explorar e 
reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
 MATERIAL/ESTRATÉGIA: Um rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, canetinha, 
uma lanterna (pode ser a lanterna do celular) e um ambiente escuro. 
ATIVIDADE: primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma das 
partes abertas com a fita larga adesiva e após desenhar com a canetinha a dona 
aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, deixar bem escurinho, acessar 
a música da dona aranha que está no link enviado junto, e agora utilizaremos a 
lanterna para projetar a dona aranha na parede e agora é só se divertir com a 
música e a dona aranha.  
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 
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20/08/20 Atendimento presencial 
Lanche terapêutico 
Alongamento ativo 
Recreação com bola 
Objetivo- controle da ansiedade e coordenação. 
Material- bola  
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

26/08/20 vídeo: O jacaré foi passear lá na lagoa. 
Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora fina; 
criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer diferentes 
movimentos gestuais. 
Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta guache verde e  
vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. 
Atividade: junto com o vídeo da atividade foi enviado um passo a passo de como 
confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos a música: “o jacaré foi 
passear lá na lagoa”.  
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

27/08/20 Envio de atividades: criando bolhas de sabão 
Objetivos: explorar e aprimorar a intensidade e o controle de movimento corporal e 
da respiração, estimular o trabalho coletivo e a curiosidade, além da reflexão sobre 
como se formam as bolinhas de sabão.  

RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

  

Objetivo Em avaliação. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário:  Thiago De Castro Moreira Da Silva 
Data Nascimento: 27/08/2012 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago 

 

Data  

06/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

13/08/20 Enviada atividade de teste da plataforma. 
No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho do seu 
nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome próprio, 
desenvolver coordenação motora fina e Visual motora, imaginação e atenção 
sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi necessário utilizar 
como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir. 
RESPOSTA: PENDENTE 

19/08/20 Segue o vídeo da atividade de Psicopedagogia.  
Título: Conhecendo as vogais.  
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: computador, tablet ou celular para acessar o link da música e 
canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o 
registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos, conforme comando da música.  
RESPOSTA: PENDENTE 

20/08/20 Retorno dos atendimentos presenciais. 
Apresentou comportamento confuso e desorganizado. 
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Objetivo- manter a atenção e a melhora no controle postural. 
Materiais- bolas, instrumentos e materiais diversos. 
 Auxilio no controle postural com massagens e alongamento. 
Exercícios de equilíbrio, utilizando a prancha. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

27/08/20 Envio de atividade: rotina sensório motor 
Realizar brincadeiras do dia a dia que envolvam os familiares. 
Esconder-se atrás de um pano e passar por uma sessão de cócegas 
Objetivo- trazer momentos divertidos a rotina familiar. 
Materiais- pano e bola.  
RESPOSTA: PENDENTE 

  

Objetivo Em avaliação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

412 / 453



 

 

 

 

_______________________________________ 

Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Eric Benjamim Dombroski Da Silva 
Data Nascimento:  11/02/2015 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

Data  

06/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

13/08/20 Enviada atividade de teste da plataforma. 
No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho do seu 
nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome próprio, 
desenvolver coordenação motora fina e Visual motora, imaginação e atenção 
sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi necessário utilizar 
como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir. 
RESPOSTA: PENDENTE 

19/08/20 Segue o vídeo da atividade de Psicopedagogia.  
Título: Conhecendo as vogais.  
Objetivo:Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: computador, tablet ou celular para acessar o link da música e 
canetinha. 
Desenvolvimento :Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o 
registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos, conforme comando da música. 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 
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20/08/20 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os dias 10 
a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via plataforma para 
auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: EM EXECUÇÃO 

27/08/20 Atividade presencial 
Alongamento ativo. 
Circuito de atividades. 
Passes com bola. 
Objetivo- condicionamento físico. 
Materiais- bolas, cones e cordas. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

  

Objetivo Em avaliação. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Miguel  Antônio Santo Sanches  
Data Nascimento: 27/10/2012 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago 

 

Data  

06/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

13/08/20 Envio de vídeo de teste da plataforma. 
No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho do seu 
nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome próprio, 
desenvolver coordenação motora fina e Visual motora, imaginação e atenção 
sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi necessário utilizar 
como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir. 
RESPOSTA: PENDENTE 

19/08/20 Segue o vídeo da atividade de Psicopedagogia.  
Título: Conhecendo as vogais.  
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: computador, tablet ou celular para acessar o link da música e 
canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo;realizar o 
registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos, conforme comando da música.  
RESPOSTA: PENDENTE 

20/08/20 Retorno dos atendimentos presenciais. 
Conversa a respeito das atividades em casa. 
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Alongamento ativo orientado. 
Aquecimento e exercícios com bola. 
Jogos de mesa, memória. 
Relaxamento e volta a calma. 
Objetivo- melhora na atenção e auto estima. 
Materiais- bolas, jogo da memória e cones. 
Realização- Jogos de atenção com bolas de tênis, após exercícios físicos sem 
deslocamento e jogo da memória. 
Retorno a calma e alongamento final.  
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

27/08/20 Envio de atividade: adoleta fracionada 
Uso da música e movimentos da antiga brincadeira adoleta. 
Objetivo- de forma lúdica trazer movimentos e rítmicos, buscando 
aprimoramento da atenção e coordenação motora.  
RESPOSTA: PENDENTE 

  

Objetivo Em avaliação. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário: Aiken Arthur Ribeiro Novaes  
Data Nascimento: 10/11/2013 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Thiago Guedes Pires 

 

Data  

06/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

13/08/20 Enviada atividade de teste da plataforma. 
No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho do seu 
nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome próprio, 
desenvolver coordenação motora fina e Visual motora, imaginação e atenção 
sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi necessário utilizar 
como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir. 
RESPOSTA: PENDENTE 

19/08/20 Segue o vídeo da atividade de Psicopedagogia.  
Título: Conhecendo as vogais.  
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: computador, tablet ou celular para acessar o link da música e 
canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o 
registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos, conforme comando da música 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 
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20/08/20  Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os dias 
10 a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via plataforma para 
auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: EM EXECUÇÃO 

27/08/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL - Não compareceu. 

  

Objetivo Em avaliação. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Gabriel Fernandes Prim 
Data Nascimento:  08/05/2016 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

Data  

06/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

13/08/20 Enviada atividade de teste da plataforma. Dança da formiguinha. 
OBJETIVOS: Identificar as partes do corpo humano; Desenvolver autonomia: 
Desenvolver a coordenação motora ampla. 
MATERIAL/ESTRATÉGIAS:  Notebook ou celular para acessar o link da música. Caixa 
de ovo, tinta guache preta, pincel, canudo flexível e cola quente ou cola resistente. 
DESENVOLVIMENTO: Iremos construir a nossa formiguinha e junto com ela dançar 
a música "Fui no Mercado".  
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

19/08/20 Segue o vídeo: Projetando a dona aranha. 
OBJETIVOS: desenvolver habilidades artísticas, desenvolver a coordenação 
motora fina, criatividade, imaginação; promover a interação; explorar e 
reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
 MATERIAL/ESTRATÉGIA: Um rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, canetinha, 
uma lanterna (pode ser a lanterna do celular) e um ambiente escuro. 
ATIVIDADE: primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma das 
partes abertas com a fita larga adesiva e após desenhar com a canetinha a dona 
aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, deixar bem escurinho, acessar 
a música da dona aranha que está no link enviado junto, e agora utilizaremos a 
lanterna para projetar a dona aranha na parede e agora é só se divertir com a 
música e a dona aranha.  
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 
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20/08/20 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os dias 10 
a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via plataforma para 
auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: EM EXECUÇÃO 

26/08/20 vídeo: O jacaré foi passear lá na lagoa. 
Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora fina; 
criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer diferentes 
movimentos gestuais. 
Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta guache verde e  
vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. 
Atividade: junto com o vídeo da atividade foi enviado um passo a passo de como 
confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos a música: “o jacaré foi 
passear lá na lagoa”.  
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

27/08/20 Atividade presencial 
Alongamento ativo. 
Circuito de atividades. 
Passes com bola. 
Objetivo- condicionamento físico. 
Materiais- bolas, cones e cordas. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

  

Objetivo Em avaliação. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Adriel Goulart 
Data Nascimento:  10/05/2013 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

Data  

06/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

13/08/20 Enviada atividade de teste da plataforma. 
No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho do seu 
nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome próprio, 
desenvolver coordenação motora fina e Visual motora, imaginação e atenção 
sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi necessário utilizar 
como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir. 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

19/08/20 Segue o vídeo da atividade de Psicopedagogia.  
Título: Conhecendo as vogais.  
Objetivo:Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: computador, tablet ou celular para acessar o link da música e 
canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o 
registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos, conforme comando da música.  
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

20/08/20 Envio de atividade via plataforma: Resgate dos objetos. (atendimento remoto) 
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Materiais- linhas ou corda, bola ou similar que não ofereça risco; 

Três objetos, brinquedos ou acessórios que o usuário identifique como sendo 

seus. (Pode ser aqueles de maior interesse. Ex: celular, controle de vídeo game). 

Objetivo- Melhora na concentração e coordenação motora.  

Execução- Alongamento dos principais grupos musculares. 

Definir uma área no chão onde se fará um círculo delineado com a linha ou corda, 

onde em seu centro estarão dispostos os objetos. (Entre 2 a 5metros). 

Posicionando-se nas laterais do círculo a criança bem como demais participantes. 

Através de passes se fará uma contagem para o resgate dos objetos. 
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

  

27/08/20 Reenvio da atividade. 
 RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

  

Objetivo Em avaliação. 
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Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Álvaro Felipe De Paula Da Silva  
Data Nascimento:  21/08/2014 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

Data  

06/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

13/08/20 Envio de atividade: vídeo da formiguinha. 
 OBJETIVOS: Identificar as partes do corpo humano; Desenvolver autonomia: 
Desenvolver a coordenação motora ampla. 
MATERIAL/ESTRATÉGIAS:  Notebook ou celular para acessar o link da música. 
Caixa de ovo, tinta guache preta, pincel, canudo flexível e cola quente ou cola 
resistente. 
DESENVOLVIMENTO: Iremos construir a nossa formiguinha e junto com ela 
dançar a música "Fui no Mercado".  
RESPOSTA: PENDENTE 

19/08/20 Segue o vídeo: Projetando a dona aranha. 
OBJETIVOS: desenvolver habilidades artísticas, desenvolver a coordenação 
motora fina, criatividade, imaginação; promover a interação; explorar e 
reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
 MATERIAL/ESTRATÉGIA: Um rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, canetinha, 
uma lanterna (pode ser a lanterna do celular) e um ambiente escuro. 
ATIVIDADE: primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma das 
partes abertas com a fita larga adesiva e após desenhar com a canetinha a dona 
aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, deixar bem escurinho, 
acessar a música da dona aranha que está no link enviado junto, e agora 
utilizaremos a lanterna para projetar a dona aranha na parede e agora é só se 
divertir com a música e a dona aranha.  
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Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

RESPOSTA: PENDENTE 

20/08/20 ATEDIMENTO PRESENCIAL - Não compareceu  

26/08/20 vídeo: O jacaré foi passear lá na lagoa. 
Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora fina; 
criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer diferentes 
movimentos gestuais. 
Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta guache verde e  
vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. 
Atividade: junto com o vídeo da atividade foi enviado um passo a passo de como 
confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos a música: “o jacaré foi 
passear lá na lagoa”.  
RESPOSTA: PENDENTE 

27/08/20 Envio de atividade via plataforma: Resgate dos objetos. (atendimento remoto) 
Materiais- linhas ou corda, bola ou similar que não ofereça risco; 

Três objetos, brinquedos ou acessórios que o usuário identifique como sendo 

seus. (Pode ser aqueles de maior interesse. Ex: celular, controle de vídeo game). 

Objetivo- Melhora na concentração e coordenação motora.  

Execução- Alongamento dos principais grupos musculares. 

Definir uma área no chão onde se fará um círculo delineado com a linha ou corda, 

onde em seu centro estarão dispostos os objetos. (Entre 2 a 5metros). 

Posicionando-se nas laterais do círculo a criança bem como demais participantes. 

Através de passes se fará uma contagem para o resgate dos objetos.  
RESPOSTA: PENDENTE 

  

Objetivo Em avaliação. 
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Thiago Guedes Pires  
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário: João Batista Bronzatti Oliveira 
Data Nascimento: 05/09/2012 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educação Física Thiago Guedes Pires 

 

Data  

06/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

13/08/20 Enviada atividade de teste da plataforma. 
No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho do seu 
nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome próprio, 
desenvolver coordenação motora fina e Visual motora, imaginação e atenção 
sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi necessário utilizar 
como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir.  
RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

19/08/20 Segue o vídeo da atividade de Psicopedagogia.  
Título: Conhecendo as vogais.  
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e 
canetinha. 
Desenvolvimento :Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o 
registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos,conforme comando da música.  
RESPOSTA: PENDENTE 
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20/08/20 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os dias 10 
a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via plataforma para 
auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: EM EXECUÇÃO 

27/08/20 Atendimento presencial 
Alongamento ativo 
Circuito de equilíbrio e jogo de passes. 
Objetivo- condicionamento físico e atenção. 
Material- bola, cones e cordas. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

  

Objetivo Em avaliação. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Atividade mensal   

Usuário: Lauro Marcos Pipper Junior 
Nascimento: 16/11/2009 
Mês: Agosto/2020 

 Educação Física- Thiago Guedes Pires 

 

 

Data  

06/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

13/08/20 Envio de atividade, vídeo de teste da plataforma. 
VIDEO :TEATRO 
Educadora de Artes Maristela I.Kolaga 
Objetivos 
Promover a socialização e a interação. 
Buscar a participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem oral 
e corporal. 
Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de papelão, som 
e luz. 
Etapas: Escolha do tema, 
            Compor os personagens,  
            Confeccionar o cenário, roupas, som e luz, 
            Ensaios 
            Apresentação online.  
RESPOSTA: PENDENTE 

19/08/20 NOITE TEMÁTICA (Vídeo Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga) Uma 
diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a família. Use a 
criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, artistas, noite italiana, noite 
do cinema, noite árabe, etc... E para incrementar a idéia, você pode preparar pratos 
temáticos (pipoca, pizza, sanduiche, comida típica) e escolher filmes, músicas ou 
danças de acordo com o tema escolhido. Objetivos: Incentivar um momento de união 
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Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

e descontração para os participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de 
interação social. Realizar brincadeira de papéis sociais.  

RESPOSTA: PENDENTE 

20/08/20 Foram realizadas orientações relacionadas as atividades enviadas entre os dias 10 
a 14 de agosto, também foram realizados atendimentos via plataforma para 
auxiliar nas alterações de envio e resolução das atividades. 
RESPOSTA: EM EXECUÇÃO 

27/08/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL - Não compareceu. 

  

Objetivos 
 

Em avaliação. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Diogo Couvodos Casa 
Data Nascimento:  15/12/2011 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago Guedes Pires 

 

Data  

07/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

14/08/20 Enviada atividade de teste da plataforma. 
No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho do seu 
nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome próprio, 
desenvolver coordenação motora fina e Visual motora, imaginação e atenção 
sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi necessário utilizar 
como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir. 
RESPOSTA: PENDENTE 

19/08/20 Segue o vídeo da atividade de Psicopedagogia.  
Título: Conhecendo as vogais.  
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e 
canetinha. 
Desenvolvimento:Acessar o link da música que segue em anexo;realizar o registro 
das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o movimento dos 
dedos,conforme comando da música.  
RESPOSTA: PENDENTE 

21/08/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL - Não compareceu  

28/08/20 Envio de atividade 
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Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

Envio de atividade: Circuito ativo 
Objetivo- melhorar o condicionamento e fortalecer a musculatura do quadril. 
Materiais- cadeira, bola e tapete ou similar. 
Excussão- Estabilizar os músculos do quadril, estabilidade e força. 
Circuito com exercícios.  
RESPOSTA: PENDENTE 

  

Objetivo Em avaliação. 
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Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

 

AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Guilherme Bonifácio Grisard 
Data Nascimento:  13/05/2006 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago Guedes Pires 

 

Data  

07/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

14/08/20 Envio de atividade, vídeo de teste da plataforma. 
VIDEO :TEATRO 
Educadora de Artes Maristela I.Kolaga 
Objetivos 
Promover a socialização e a interação. 
Buscar a participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem oral 
e corporal. 
Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de papelão, som 
e luz. 
Etapas: Escolha do tema, 
            Compor os personagens,  
            Confeccionar o cenário, roupas, som e luz, 
            Ensaios 
            Apresentação online.  
RESPOSTA: PENDENTE 

19/08/20 NOITE TEMÁTICA (Vídeo Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga) Uma 
diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a família. Use a 
criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, artistas, noite italiana, noite 
do cinema, noite árabe, etc... E para incrementar a idéia, você pode preparar pratos 
temáticos (pipoca, pizza, sanduiche, comida típica) e escolher filmes, músicas ou 
danças de acordo com o tema escolhido. Objetivos: Incentivar um momento de união 
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Thiago Guedes Pires  

Educador Físico AMA Litoral/SC 
 

e descontração para os participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de 
interação social. Realizar brincadeira de papéis sociais.  

RESPOSTA: PENDENTE 

21/08/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL - Não compareceu  

28/08/20 Envio de atividade: circuito ativo 
Envio de atividade 
Envio de atividade: Circuito ativo 
Objetivo- melhorar o condicionamento e fortalecer a musculatura do quadril. 
Materiais- cadeira, bola e tapete ou similar. 
Excussão- Estabilizar os músculos do quadril, estabilidade e força. 
Circuito com exercícios.  
RESPOSTA: PENDENTE 

  

Objetivo Em avaliação. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 
Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

 

Relatório Mensal 

Usuário: Hector Augusto Ferreira Machado 
Data Nascimento:  07/04/2010 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago Guedes Pires 

 

Data  

07/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

14/08/20 VIDEO :TEATRO 
Educadora de Artes Maristela I.Kolaga 
Objetivos 
Promover a socialização e a interação. 
Buscar a participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem 
oral e corporal. 
Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de papelão, 
som e luz. 
Etapas: Escolha do tema, 
            Compor os personagens,  
            Confeccionar o cenário, roupas, som e luz, 
            Ensaios 
            Apresentação online.  
Envio de atividade, vídeo de teste da plataforma.  
RESPOSTA: PENDENTE 

19/08/20 NOITE TEMÁTICA (Vídeo Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga) Uma 
diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a família. Use a 
criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, artistas, noite italiana, noite 
do cinema, noite árabe, etc... E para incrementar a idéia, você pode preparar pratos 
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temáticos (pipoca, pizza, sanduiche, comida típica) e escolher filmes, músicas ou 
danças de acordo com o tema escolhido. Objetivos: Incentivar um momento de união 
e descontração para os participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio 
de interação social. Realizar brincadeira de papéis sociais.  

RESPOSTA: PENDENTE 

21/08/20 Vídeo: Sessão de Cinema em Casa 
O que é para fazer: Assistir um filme todos juntos, em família. De preferência à noite, 
para ficar mais escurinho e criar um clima de cinema ou, se for durante o dia vocês 
podem escurecer o ambiente com cortinas ou toalhas. Pode-se fazer um rodízio para 
que cada pessoa da casa escolha um filme de sua preferência por vez, a cada dia, 
agradando assim a todos.  
RESPOSTA: PENDENTE 

27/08/20 Envio de atividade: circuito ativo 
Alongamento ativo. 
Circuito com exercícios específicos. 
Objetivo- condicionamento físico e atenção. 
Materiais- cadeira, bola e esteira ou similar.  
RESPOSTA: PENDENTE 

  

Objetivo Em avaliação. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Samuel Da Silva 
Data Nascimento:  05/12/2014 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago Guedes Pires 

 

Data  

07/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

14/08/20 Enviada atividade de teste da plataforma. Dança da formiguinha. 
OBJETIVOS: Identificar as partes do corpo humano; Desenvolver autonomia: 
Desenvolver a coordenação motora ampla. 
MATERIAL/ESTRATÉGIAS:  Notebook ou celular para acessar o link da música. Caixa 
de ovo, tinta guache preta, pincel, canudo flexível e cola quente ou cola resistente. 
DESENVOLVIMENTO: Iremos construir a nossa formiguinha e junto com ela dançar 
a música "Fui no Mercado".  
RESPOSTA: PENDENTE 

19/08/30 Segue o vídeo: Projetando a dona aranha. 
OBJETIVOS: desenvolver habilidades artísticas, desenvolver a coordenação 
motora fina, criatividade, imaginação; promover a interação; explorar e 
reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
 MATERIAL/ESTRATÉGIA: Um rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, canetinha, 
uma lanterna (pode ser a lanterna do celular) e um ambiente escuro. 
ATIVIDADE: primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma das 
partes abertas com a fita larga adesiva e após desenhar com a canetinha a dona 
aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, deixar bem escurinho, acessar 
a música da dona aranha que está no link enviado junto, e agora utilizaremos a 
lanterna para projetar a dona aranha na parede e agora é só se divertir com a 
música e a dona aranha 
RESPOSTA: PENDENTE 
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21/08/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL – Não compareceu. 

26/08/20 vídeo: O jacaré foi passear lá na lagoa. 
Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora fina; 
criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer diferentes 
movimentos gestuais. 
Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta guache verde e  
vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. 
Atividade: junto com o vídeo da atividade foi enviado um passo a passo de como 
confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos a música: “o jacaré foi 
passear lá na lagoa”.  
RESPOSTA: PENDENTE 

28/08/20 Atendimento presencial 
Alongamento ativo 
Circuito de equilíbrio e jogo de passes. 
Objetivo- condicionamento físico e atenção. 
Material- bola, cones e cordas. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

  

Objetivo Em avaliação. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: D’alessandro Dias Minuto 
Data Nascimento:  20/04/2010 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago Guedes Pires 

 

Data  

07/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

14/08/20 Enviada atividade de teste da plataforma. Dança da formiguinha. 
OBJETIVOS: Identificar as partes do corpo humano; Desenvolver autonomia: 
Desenvolver a coordenação motora ampla. 
MATERIAL/ESTRATÉGIAS:  Notebook ou celular para acessar o link da música. Caixa 
de ovo, tinta guache preta, pincel, canudo flexível e cola quente ou cola resistente. 
DESENVOLVIMENTO: Iremos construir a nossa formiguinha e junto com ela dançar 
a música "Fui no Mercado".  
RESPOSTA: PENDENTE 

19/08/30 Segue o vídeo: Projetando a dona aranha. 
OBJETIVOS: desenvolver habilidades artísticas, desenvolver a coordenação 
motora fina, criatividade, imaginação; promover a interação; explorar e 
reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
 MATERIAL/ESTRATÉGIA: Um rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, canetinha, 
uma lanterna (pode ser a lanterna do celular) e um ambiente escuro. 
ATIVIDADE: primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma das 
partes abertas com a fita larga adesiva e após desenhar com a canetinha a dona 
aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, deixar bem escurinho, acessar 
a música da dona aranha que está no link enviado junto, e agora utilizaremos a 
lanterna para projetar a dona aranha na parede e agora é só se divertir com a 
música e a dona aranha.  
RESPOSTA: PENDENTE 
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21/08/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL - Não compareceu. 

26/08/20 vídeo: O jacaré foi passear lá na lagoa. 
Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora fina; 
criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer diferentes 
movimentos gestuais. 
Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta guache verde e  
vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. 
Atividade: junto com o vídeo da atividade foi enviado um passo a passo de como 
confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos a música: “o jacaré foi 
passear lá na lagoa”.  
RESPOSTA: PENDENTE 

28/08/20 ATENDIMENTO PRESENCIAL - Não compareceu. 

  

Objetivo Em avaliação. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Miguel Fernando Ferraz 
Data Nascimento:  01/09/2015 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago Guedes Pires 

 

Data  

07/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

14/08/20 Enviada atividade de teste da plataforma. 
No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho do seu 
nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome próprio, 
desenvolver coordenação motora fina e Visual motora, imaginação e atenção 
sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi necessário utilizar 
como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir. 
RESPOSTA: PENDENTE 

19/08/20 Segue o vídeo da atividade de Psicopedagogia.  
Título: Conhecendo as vogais.  
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: computador, tablet ou celular para acessar o link da música e 
canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o 
registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos, conforme comando da música.  
RESPOSTA: PENDENTE 

21/08/20 Refletindo as vogais na parede. OBJETIVO: Conhecer as vogais; Desenvolver 
coordenação motora ampla; Estimular percepção de lateralidade; Estimular 
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coordenação olho mão. Desenvolver atenção compartilhada e sustentada. 
MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico; fita durex larga; Caneta permanente ou 
canetinha preta. DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade confeccionando o 
recurso com rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou canetinha, após a 
confecção utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) para refletir as 
vogais na parede.  

RESPOSTA: PENDENTE 

  

28/08/20 Atendimento presencial 
Alongamento ativo 
Circuito de equilíbrio e jogo de passes. 
Objetivo- condicionamento físico e atenção. 
Material- bola, cones e cordas. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

  

Objetivo Em avaliação. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário: Leonardo Teilor Cardozo Martins 
Data Nascimento: 20/01/2017  
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educador Físico- Thiago Guedes Pires 

 

Data  

07/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

14/08/20 Enviada atividade de teste da plataforma. Dança da formiguinha. 
OBJETIVOS: Identificar as partes do corpo humano; Desenvolver autonomia: 
Desenvolver a coordenação motora ampla. 
MATERIAL/ESTRATÉGIAS:  Notebook ou celular para acessar o link da música. Caixa 
de ovo, tinta guache preta, pincel, canudo flexível e cola quente ou cola resistente. 
DESENVOLVIMENTO: Iremos construir a nossa formiguinha e junto com ela dançar 
a música "Fui no Mercado".  
RESPOSTA: PENDENTE 

19/08/20 Segue o vídeo: Projetando a dona aranha. 
OBJETIVOS: desenvolver habilidades artísticas, desenvolver a coordenação 
motora fina, criatividade, imaginação; promover a interação; explorar e 
reconhecer diferentes movimentos gestuais. 
 MATERIAL/ESTRATÉGIA: Um rolo de papel higiênico, fita larga adesiva, canetinha, 
uma lanterna (pode ser a lanterna do celular) e um ambiente escuro. 
ATIVIDADE: primeiro iremos pegar o rolo de papel higiênico, tampar uma das 
partes abertas com a fita larga adesiva e após desenhar com a canetinha a dona 
aranha na fita. Logo após, apagar a luz do ambiente, deixar bem escurinho, acessar 
a música da dona aranha que está no link enviado junto, e agora utilizaremos a 
lanterna para projetar a dona aranha na parede e agora é só se divertir com a 
música e a dona aranha. 
RESPOSTA: PENDENTE 
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21/08/20 Atendimento presencial 
Alongamento ativo. 
Jogo de mesa e passe com bolas. 
Objetivo- controlar ansiedade e coordenação. 
Materiais- bolas e jogos de mesa. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

26/08/20 vídeo: O jacaré foi passear lá na lagoa. 
Objetivos: Desenvolver habilidades artísticas; coordenação motora fina; 
criatividade; imaginação; promover a interação; explorar e reconhecer diferentes 
movimentos gestuais. 
Material/estratégia: caixa de ovo, EVA, tinta guache verde e  
vermelha, rolo de papel higiênico e pincel. 
Atividade: junto com o vídeo da atividade foi enviado um passo a passo de como 
confeccionar o jacaré para depois juntos dançarmos a música: “o jacaré foi 
passear lá na lagoa”.  
RESPOSTA: PENDENTE 

28/08/20 Envio de atividades: criando bolhas de sabão 
Objetivos: explorar e aprimorar a intensidade e o controle de movimento corporal e 
da respiração, estimular o trabalho coletivo e a curiosidade, além da reflexão sobre 
como se formam as bolinhas de sabão. 

RESPOSTA: PENDENTE 

  

Objetivo Em avaliação. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Atividade mensal   

Usuário: Elieser Serapião 
Nascimento: 17/07/2014* 
Mês: Agosto/2020 

 Educação Física- Thiago Guedes Pires 

 

 

Data  

07/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

14/08/20 Enviada atividade de teste da plataforma. 
No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho do seu 
nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome próprio, 
desenvolver coordenação motora fina e Visual motora, imaginação e atenção 
sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi necessário utilizar 
como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir. 
 RESPOSTA: ATIVIDADE REALIZADA 

19/08/20 Segue o vídeo da atividade de Psicopedagogia.  
Título: Conhecendo as vogais.  
Objetivo:Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: computador,Tablet ou celular para acessar o link da música e 
canetinha. 
Desenvolvimento:Acessar o link da música que segue em anexo;realizar o registro 
das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o movimento dos 
dedos,conforme comando da música.  
RESPOSTA: PENDENTE 

21/08/20 Atendimento presencial 
Adaptação ao uso da máscara. 
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Fez apenas o primeiro atendimento com a participação dos pais. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

28/08/20 Envio de atividade: resgate dos objetos 
Materiais- linhas ou corda, bola ou similar que não ofereça risco; 

Três objetos, brinquedos ou acessórios.  

Objetivo- Melhora na concentração e coordenação motora.  

Execução- Alongamento dos principais grupos musculares, pernas tronco 

e braços. Definir uma área no chão onde se fará um círculo delineado com 

a linha ou corda, onde em seu centro estarão dispostos os objetos. 

Posicionando-se nas laterais do círculo a criança bem como demais 
participantes. Através de passes se fará uma contagem para o resgate dos 
objetos. 
RESPOSTA: PENDENTE 

  

Objetivos 
 

Coordenação motora. 
Socialização e interação. 
Desenvolvimento psicomotor. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 

Relatório Mensal 

Usuário: Igor Dos Santos Migliorini 
Data Nascimento: 09/06/2003 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

Data  

07/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

14/08/20 Envio de atividade, vídeo de teste da plataforma. 
VIDEO :TEATRO 
Educadora de Artes Maristela I.Kolaga 
Objetivos 
Promover a socialização e a interação. 
Buscar a participação, o estímulo, além do crescimento cultural e da linguagem oral 
e corporal. 
Materiais: Roupas, adereços, maquiagens, tecidos, toalhas, caixas de papelão, som 
e luz. 
Etapas: Escolha do tema, 
            Compor os personagens,  
            Confeccionar o cenário, roupas, som e luz, 
            Ensaios 
            Apresentação online.  
RESPOSTA: PENDENTE 

19/08/20 NOITE TEMÁTICA (Vídeo Educadora de Artes Maristela Imianowsky Kolaga) Uma 
diversão certa é criar uma tarde ou noite temática com toda a família. Use a 
criatividade e faça a festa do pijama, noite de máscaras, artistas, noite italiana, noite 
do cinema, noite árabe, etc... E para incrementar a idéia, você pode preparar pratos 
temáticos (pipoca, pizza, sanduiche, comida típica) e escolher filmes, músicas ou 
danças de acordo com o tema escolhido. Objetivos: Incentivar um momento de união 
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e descontração para os participantes. Reconhecer a linguagem corporal como meio de 
interação social. Realizar brincadeira de papéis sociais.  

RESPOSTA: PENDENTE 

21/08/20 Atendimento presenciais 
Alongamento ativo. 
Atividade em sala com jogos de mesa. 
Relaxamento e alongamento. 
Objetivo- controle da ansiedade e melhora na atenção. 
Materiais- bola e jogos de mesa. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

26/08/20 Vídeo sessão de cinema 
Assistir um filme todos juntos, em família. De preferência à noite, para ficar mais 
escurinho e criar um clima de cinema ou, se for durante o dia vocês podem escurecer 
o ambiente com cortinas ou toalhas. Pode-se fazer um rodízio para que cada pessoa 
da casa escolha um filme de sua preferência por vez, a cada dia, agradando assim a 
todos.  

RESPOSTA: PENDENTE 

28/08/20 Envio de atividade: O que é, o que é. 
Objetivo: trabalhar a interação entre a família, criatividade, interpretação de frases e 
expressões de textos, estimular a resolução de problemas, trabalhar a capacidade de 
associar ideias. Proposta da atividade: Esta atividade consiste em uma sequência de 
adivinhas com 4 opções de respostas, sendo que apenas 1 é a correta. Igor deverá ler 
as frases, interpretar o contexto e responder com a palavra adequada para cada 
adivinha.  

RESPOSTA: PENDENTE 

  

Objetivo Em avaliação. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Jean Fernando De Oliveira Junior 
Data Nascimento:  27/05/2013 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

Data  

07/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

14/08/20 Enviada atividade de teste da plataforma. 
No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho do seu 
nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome próprio, 
desenvolver coordenação motora fina e Visual motora, imaginação e atenção 
sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi necessário utilizar 
como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir. 
RESPOSTA: PENDENTE 

19/08/20 Segue o vídeo da atividade de Psicopedagogia.  
Título: Conhecendo as vogais.  
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e 
canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o 
registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos, conforme comando da música.  
RESPOSTA: PENDENTE 

21/08/20 Envio de atividade: traçando as vogais 
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Traçado das vogais. Objetivo: Reconhecer e Identificar a grafia das letras vogais; 
Estimular coordenação viso motora; Estimular atenção sustentada; Desenvolvimento: 
A criança com auxílio do adulto Irá montar o prato com a farinha de trigo e em 
seguida começar a realizar o traçado das vogais com o dedo,utilizando a imagem das 
letras para visualizar o traçado.  

RESPOSTA: PENDENTE 

26/08/20 Refletindo as vogais na parede. 
OBJETIVO: Conhecer as vogais; Desenvolver coordenação motora ampla; Estimular 
percepção de lateralidade; Estimular coordenação olho mão. Desenvolver atenção 
compartilhada e sustentada. MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico; fita durex larga; 
Caneta permanente ou canetinha preta. DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade 
confeccionando o recurso com rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou 
canetinha, após a confecção utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) 
para refletir as vogais na parede. 

RESPOSTA: PENDENTE 

28/08/20 Atendimento presencial 
Alongamento passivo. 
Relaxamento e massagem. 
Caminhada e andando sobre texturas. 
Objetivo- melhora no condicionamento e no tónus muscular. 
Materiais- corredor de texturas e bolas para massagem. 
ATENDIMENTO PRESENCIAL 

  

Objetivo Em avaliação. 
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AMA LITORAL SC 
Associação de Pais e Amigos do Autista 
 

Rua São Paulo, n° 470, Estados 
Balneário Camboriú 
Fone: (047) 3264 - 0244 
 

Relatório Mensal 

Usuário: Martina Machado Heneberg 
Data Nascimento:  26/09/2013 
Mês: Agosto/2020 
Profissional: Educador Físico Thiago Guedes Pires 

 

Data  

07/08/20 Entre o dia 03 a 07 de agosto, a equipe terapêutica deu continuidade ao 
planejamento de uma nova plataforma online, para facilitar o retorno das 
atividades que são encaminhadas para serem realizadas em casa. O acesso a nova 
plataforma irá facilitar o controle de atividades enviadas e as respostas das 
famílias. Ainda nesse período a equipe elaborou uma tabela para cada usuário, 
onde consta todas as atividades enviadas para casa desde o mês de março, 
quando iniciou a quarentena. Essa estratégia é para auxiliar os pais que ainda não 
responderam algumas das tarefas, a se organizarem melhor e terem a 
oportunidade de recuperar o que ainda não foi realizado. Além disso a equipe 
manteve os atendimentos, orientações de forma online, realizando vídeo 
chamadas quando necessário. 

14/08/20 Enviada atividade de teste da plataforma. 
No dia de hoje, foi enviado um vídeo referente a construção do “bichinho do seu 
nome”, com o objetivo de estimularmos o reconhecimento do nome próprio, 
desenvolver coordenação motora fina e Visual motora, imaginação e atenção 
sustentada e compartilhada. Para realizar essa proposta foi necessário utilizar 
como recurso, folhas A4, tesoura, giz de cera ou lápis para colorir. 
RESPOSTA: PENDENTE 

19/08/20 Segue o vídeo da atividade de Psicopedagogia.  
Título: Conhecendo as vogais.  
Objetivo: Reconhecer e Identificar as vogais; 
Promover momento de aprendizado entre família e usuário; 
Estimular coordenação motora fina e viso motora; 
Desenvolver atenção compartilhada.  
Materiais: computador, Tablet ou celular para acessar o link da música e 
canetinha. 
Desenvolvimento: Acessar o link da música que segue em anexo; realizar o 
registro das letras vogais com a canetinha em cada dedo da mão; fazer o 
movimento dos dedos, conforme comando da música.  
RESPOSTA: PENDENTE 

21/08/20 Envio de atividade: bolhas de sabão 
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O objetivo da mesma é explorar e aprimorar a intensidade e o controle de 
movimento corporal e da respiração, estimular o trabalho coletivo e a curiosidade, 
além da reflexão sobre como se formam as bolinhas de sabão.  

RESPOSTA: PENDENTE 

26/08/20 Vídeo - Refletindo as vogais 
OBJETIVO: Conhecer as vogais; Desenvolver coordenação motora ampla; Estimular 
percepção de lateralidade; Estimular coordenação olho mão. Desenvolver atenção 
compartilhada e sustentada. MATERIAIS: Rolo de papel Higiênico; fita durex larga; 
Caneta permanente ou canetinha preta. DESENVOLVIMENTO: Iniciaremos a atividade 
confeccionando o recurso com rolinho de papel, fita durex e caneta permanente ou 
canetinha, após a confecção utilizaremos a lanterna do celular ou manual(comum) 
para refletir as vogais na parede.  

RESPOSTA: PENDENTE 

28/08/20 Envio de atividade:  o mestre mandou. 
Objetivo – Habilidades sociais e autopercepção. Como fazer? • A brincadeira deve 
ser realizada entre a criança e um adulto; • Separar uma caixa para que ela 
coloque os objetos que buscar dentro da caixa; • Explicar para Martina que irão 
brincar de “O mestre manda”, e que ela colocará as coisas que mais gosta e que 
você pedir dentro da caixa; • Falar “o mestre mandou...” e solicitar as “coisas 
preferidas dela”.  
RESPOSTA: PENDENTE 

  

Objetivo Em avaliação. 

  

 

450 / 453



451 / 453

egoncalves
Highlight



452 / 453



453 / 453


